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RESUMO
Esta tese apresenta a análise de agregados reciclados de telhas de cerâmica vermelha,
através de estudos de laboratório, visando seu emprego em camadas de pavimentos
de baixo volume de tráfego. A indústria de cerâmica vermelha gera refugos após a
queima e são tratados como resíduos, mas se constituem em materiais de alto
conteúdo energético e matéria prima de qualidade. O quadro da geração desses
resíduos foi diagnosticado nas cidades de Monte Carmelo e Ituiutaba, em Minas
Gerais. Os dados quantitativos obtidos indicam que é justificável e necessária a sua
reciclagem. Somente na cidade de Monte Carmelo, as quantidades geradas atingem
1,9 kg/hab.dia e permitiriam executar 10,8 km de camada de base de pavimento por
ano, ou 32 km ao se misturar 40% de solo. Aproximadamente 10 t dos resíduos
foram britadas obtendo-se o agregado reciclado de telha (ART). Estes agregados
foram submetidos aos ensaios físicos e mecânicos, aos ensaios da metodologia
tradicional de pavimentos, da metodologia MCT, método da pastilha, resistência ao
cisalhamento, ensaios denominados índices de qualidade, e ensaios dinâmicos de
módulo de resiliência e deformação permanente. Apesar deste agregado atender aos
principais requisitos da metodologia tradicional, identificou-se que ele quebra com a
aplicação de energia de compactação e de tensões nos ensaios, e seu módulo de
resiliência é baixo, o que levaria à perda da capacidade de suporte da estrutura do
pavimento, por fadiga. Desenvolveu-se uma metodologia para a determinação da
absorção no estado saturado superfície seca, de agregados porosos, com fração fina
inclusive, pois os métodos conhecidos não são aplicáveis; esta metodologia pode ser
aprimorada para se constituir em norma de ensaio. Estudou-se um método inédito
para a otimização do volume compactado da mistura de agregado com solo, baseado
na porosidade do material granular, como uma alternativa ao método da estabilização
granulométrica que se mostrou inadequado, no caso. As misturas produzidas com
solos lateríticos foram avaliadas após a compactação não apresentando mais a quebra
dos grãos do agregado, e mostraram ganhos expressivos no valor do módulo de
resiliência, chegando a atingir 288% acima do módulo do agregado. Os resultados
dos ensaios de laboratório indicaram ser possível a aplicação deste material em
misturas com solos lateríticos, em camadas de pavimentos de baixo volume de
tráfego.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to use recycled aggregate of ceramics roofing tiles for
low cost pavement layers, based on laboratory studies. The heavy-clay ceramic
industry generates wastes, originated from the calcination stage, that are considered
as residues which demand resources for its deposition. However they are high energy
content materials which can be useful. The generation of these residues in the cities
of Monte Carmelo and Ituiutaba, in the State of Minas Gerais indicated that its
recycling is valid. For instance, in the city of Monte Carmelo, it is generated such a
large amount of residues that it should be enough to execute about 10,8 km of base
course of pavement; moreover if 40% of soil is mixed 32 km pavement per year can
be produced. For this study, approximately 10 metric tones of these residues had
been crushed to produce the recycled aggregate from roofing tile. The aggregates
produced had been characterized by physical and mechanical tests. They were also
submitted to the tests used for aggregates for pavement, such as the traditional
methodology, methodology MCT (tropical compacted miniature), shear strength,
resilient module, permanent deformation, and other tests called quality rates. These
residues comply with the main requirements of the traditional methodology, however
it is necessary to point out that the material breaks with the application of energy for
compaction and under the tensions during the mechanical tests, it also presents high
resilience, or great resilient deformations, which will lead to the loss of the
supporting capacity of the pavement due to fatigue. An appropriate methodology was
developed for the porous aggregate absorption measurement, including its fraction,
in the saturated dry surface state. As the known methods for absorption are not
applicable, this methodology with improvements can be proposed as standard test. A
new method to optimize the compacted volume of the mixture was studied, based on
the porosity of the granular material, as an alternative to the traditional method of the
grain sized stabilization, which is not adequate for this purpose. The mixtures
produced with lateritics soils were evaluated after the compacting, they have not
presented the broken grains. These mixtures performed very well with significant
increase in the value of the resilience module, up to 288% above of the module of the
aggregate. The results of the laboratory indicate that it is possible to use these
residues in mixtures with laterític soil, for layers of low cost pavements.
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1.1

INTRODUÇÃO
Apresentação da tese

O principal objetivo desta tese é apresentar uma alternativa técnica, baseada em
estudo em laboratório, para o emprego de agregados reciclados de resíduos da
fabricação de telhas de cerâmica vermelha, em camadas de pavimentos de baixo
custo ou baixo volume de tráfego.
Esta pesquisa se insere na linha de investigação capitaneada pelo Departamento de
Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,
onde estudos multidisciplinares têm proporcionado grandes contribuições na busca
da construção sustentável.
As pesquisas sobre reciclagem na construção civil têm aumentado no Brasil e em
outros países, em virtude da grande relevância das questões ligadas à preservação do
meio ambiente e da qualidade de vida, em busca de modelos de produção e consumo
mais sustentáveis.
A geração de resíduos pelas atividades humanas tem sido motivo de preocupação
crescente. O desperdício, o esgotamento das reservas naturais, o impacto ambiental e
a necessidade de recursos financeiros para a gestão dos resíduos justificam ações na
busca de soluções sustentáveis. Os resíduos gerados atingem volumes expressivos e,
não recebendo solução adequada, impactam o meio ambiente tornando críticos os
problemas de saneamento nas áreas urbanas (HANSEN, 1996; PINTO, 1999;
BOURDEAU, 1998; LAURITZEN, 1998; COLLINS, 1997; JOHN, 2000;
HENDRIKS, 2000).
As pesquisas relacionadas à reciclagem têm se concentrado mais no emprego de
resíduos da construção e demolição (RCD) para a produção de concreto e argamassa,
com diversos artigos de pesquisa, e algumas dissertações de mestrado e teses de
doutorado produzidos, no Brasil e no exterior, como Pinto (1986 e 1999), Barra
(1996), Levy (1997), Zordan (1997), Leite (2001), Lima (1999), Miranda (2000),
Angulo (2000). As pesquisas nacionais voltadas ao emprego em pavimentos são mais
escassas e a abordagem é relacionada à metodologia tradicional de projetos de
pavimentos que, basicamente se restringem à avaliação da granulometria,
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expansibilidade e resistência medida pelo Índice de Suporte Califórnia (CBR), Bodi
(1995 e 1997), Brito Filho (1999).
Já com relação ao emprego dos RCD, observa-se o uso prioritario em camadas de
pavimentos, tanto no Brasil quanto no exterior (PINTO, 1999). Experiência bem
sucedida com este emprego está ocorrendo na cidade de Belo Horizonte, por
exemplo, desde 1996 até julho de 2001 foram utilizadas 136.840 toneladas, num total
de 271 ruas implantadas e reconstruídas, resultando em aproximadamente 400 km de
ruas, segundo a Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal.
Na Austrália, por exemplo, a maior aplicação de agregado reciclado de concreto é em
construção de base e sub-base (BAKOSS; RAVINDRARAJAH, 1999). Estes autores
relacionam isso com algumas ditas desvantagens do agregado reciclado, como,
variabilidade da natureza do agregado, da graduação, possibilidade de apresentar
contaminantes, dificuldade de controle da qualidade; concluem que, por razões
econômicas, os agregados reciclados são usados em grandes quantidades como
material de base e sub-base, ainda que não cumpram todos os requisitos das
especificações. Talvez por não se ter exigências muito rigorosas, talvez por seu
desempenho favorável observado no campo, não se sabe ao certo.
A Federal Highway Administration (FHWA, 2000) relata os resultados de
investigações realizadas na Europa, especialmente na Suíça, Dinamarca, Alemanha,
Holanda e França, países reconhecidamente ativos em pesquisa, políticas, e
programas promotores do uso de materiais reciclados. O relatório mostra que, nas
pesquisas e praticas desenvolvidas, os procedimentos não mudam drasticamente
quando se utilizam agregados reciclados na construção de rodovias, mas ressalta a
necessidade do conhecimento das características de engenharia e performance
ambiental desses materiais, concluindo que eles devem se equiparar com as
especificações dos materiais naturais e devem ser ambientalmente aceitáveis.
No Reino Unido, a University of Nottingham tem conduzido linha de pesquisa
voltada para o uso de materiais em pavimentos com o objetivo de desenvolver
metodologias de avaliação, técnicas e equipamentos de ensaio para fomentar o uso de
resíduos na construção de pavimentos, alertando que as especificações para materiais
naturais, não necessariamente se aplicam aos reciclados (NUNES; BRIDGES;
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DAWSON, 1996). A reciclagem é ressaltada como importante medida para a
redução da demanda de agregados naturais e dos custos de energia relacionados à sua
extração e transporte, redução dos custos ambientais associados, e prováveis
benefícios comerciais com o uso dos resíduos.
No entanto, resíduos exclusivamente cerâmicos, ou RCD com porcentagem em
massa maior do que 90% de fase cerâmica são pouco estudados ou mencionados com
restrição de uso na literatura e renegados à aplicação em serviços de menor exigência
estrutural como praça de estacionamento segundo a diretriz AEN / CTN 146 (UNE,
1999), por exemplo.
Verifica-se que o tema abordado nesta tese é pioneiro e por isso guarda as
dificuldades naturais de abordagem do novo e também por se tratar de um assunto
multidisciplinar. Assim é que, decidiu-se apresentar os conceitos principais
envolvidos, para dar um caráter didático que permita ao leitor, ainda que não
militante na área de pavimentação, um entendimento seqüencial do assunto. Tratar
um assunto tão abrangente com muita profundidade em todos os seus aspectos
exigiria praticamente o desenvolvimento de um tratado sobre o tema, o que não foi o
objetivo traçado.
O objetivo foi sim o de estabelecer uma lógica que possa ser empregada nas
pesquisas de reciclagem para pavimentação e mostrar os caminhos que foram
percorridos, para avaliar um material desconhecido para esta aplicação. Em virtude
de que o Brasil apresenta vários pólos produtivos de cerâmica vermelha, segundo a
Associação Brasileira de Cerâmica –ABC (2004) são 11 mil indústrias no país, e esta
atividade gera resíduos, os estudos aqui desenvolvidos poderão servir de fonte de
consulta para avaliar cada realidade local. Ainda, os vários estudos realizados nesta
tese, podem ser avaliados para os entulhos da construção civil, destacando-se aqui a
metodologia desenvolvida para a determinação da absorção de agregados reciclados
porosos (DIAS; AGOPYAN, 2004), que é uma dificuldade encontrada pelos
pesquisadores de entulho para uso em concreto; e o procedimento de otimização de
misturas volumétricas de solo-agregado (DIAS et al., 2004), que se constitui em uma
inovação na tecnologia rodoviária; estes dois procedimentos, após validação
adequada constituir-se-ão em grande contribuição para o meio técnico.
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Esta tese foi então dividida em sete capítulos conforme a estruturação a seguir.
1.2

Estrutura da apresentação da pesquisa

A contextualização do quadro de geração de resíduos, consumo de energia,
desenvolvimento sustentável e reciclagem é apresentada no capítulo 2, onde se
apresentam dados atuais da reciclagem na construção civil, potencialidades para a
reciclagem e a idéia de emprego de resíduos em camadas de base e sub-base de
pavimento. No âmbito dos estudos realizados pelo autor deste trabalho, observa-se
que a utilização de resíduos exclusivamente cerâmicos em pavimentos é inédita.
No capítulo 3 apresenta-se o diagnóstico da geração de resíduos da fabricação de
telhas de cerâmica vermelha, na região das cidades de Monte Carmelo e Ituiutaba,
ambas em Minas Gerais. Inserem-se os resíduos exclusivamente de cerâmica
vermelha como uma fonte delimitada, justificando o diagnóstico do setor e
concluindo sobre a necessidade da reciclagem e a opção escolhida para seu emprego
em camadas de pavimentos.
Síntese sobre os conceitos fundamentais relacionados aos pavimentos de baixo
volume de tráfego, e os critérios tradicionais de especificação de materiais para base
e sub-base são apresentados no capítulo 4. São relatados aqui os principais métodos
de caracterização dos materiais e as especificações visando sua aplicabilidade ao
agregado em estudo. As tensões em um pavimento, os conceitos de deformabilidade
e resiliência são apresentados. Definem-se finalmente as tensões para o estudo das
deformações do material em laboratório.
Este capítulo foi desenvolvido por que esta pesquisa está na interface das áreas de
materiais de construção civil e pavimentação; o militante na área de materiais de
construção civil não está familiarizado com os conceitos relacionados à estrutura de
um pavimento e seu comportamento quando submetido aos carregamentos cíclicos; a
própria terminologia às vezes difere, dificultando o entendimento do assunto. Seria
impraticável abordar sobre a reciclagem de um material desconhecido para emprego
em pavimentação, sem tratar dos conceitos básicos da área. Outra dificuldade a ser
superada também se relaciona com o agregado em estudo, que não é solo, tampouco
um agregado natural, sendo, portanto necessário utilizar os procedimentos

5

disponíveis para uma avaliação mais abrangente, razão da diversidade de ensaios
exploratórios realizados.
No capítulo 5 são apresentados e discutidos os procedimentos utilizados para a
produção e avaliação em laboratório do agregado reciclado de telha (neste trabalho
será

denominado

ART),

mediante

vários

ensaios

físicos

e

mecânicos

tradicionalmente utilizados, ensaio Chapelle, e difração de raios X. Desenvolveu-se
uma metodologia de ensaio apropriada para a determinação da absorção, na condição
saturada superfície seca, de agregados porosos, em virtude da não aplicabilidade dos
métodos até aqui conhecidos para tal finalidade. Executaram-se também outros
ensaios aqui denominados de outros índices de qualidade (IPR, 1998) como Desgaste
após fervura, Resistência ao esmagamento, Índice de degradação após o Proctor,
Resistência pelo método 10% de finos, e perda ao choque Treton, que são
importantes para a avaliação de materiais granulares para uso em pavimentos,
particularmente os desconhecidos.
O estudo experimental para emprego do ART em camadas de pavimentos foi
desenvolvido no capítulo 6. Foram realizados ensaios da metodologia tradicional,
metodologia expedita através do ensaio da pastilha, metodologia MCT, e ensaios
Midi-MCV. Avaliaram-se as curvas de compactação, CBR, expansão, e índice de
quebra após a compactação. Identificou-se que o ART se quebra à medida que se
aplicam golpes na compactação, o que poderia propiciar o surgimento de
deslocamentos em trilhas de roda no pavimento.Avaliou-se a alternativa do método
de estabilização granulométrica com solos, que se mostrou inadequado para este
agregado. Desenvolveu-se uma metodologia inédita, até este momento, para se obter
a mistura solo-agregado visando à eliminação das quebras com a compactação,
otimizando a mistura do agregado com solo e estabilizando-o para não se quebrar. O
ART e as misturas obtidas com um solo argiloso e outro arenoso foram avaliados
através dos ensaios de CBR, de determinação do módulo de resiliência e deformação
permanente sob carregamento ciclado.
As conclusões e sugestões de novas pesquisas são apresentadas no capítulo 7.
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2

A RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os objetivos deste capítulo são: apresentar considerações e uma visão global sobre
energia, desenvolvimento e meio ambiente. Em seguida apresentar uma visão geral
sobre a importância da reciclagem de resíduos para a construção civil. E, finalmente,
inserir os resíduos cerâmicos como uma fonte delimitada justificando a necessidade
de um diagnóstico do setor.
2.1

Considerações sobre energia, desenvolvimento e meio ambiente

As atividades humanas, no seu âmago, são caracterizadas pelo consumo de energia e
matérias primas naturais, o que promove alterações importantes no meio ambiente.
As atividades produtivas industriais, uma das bases de sustentação do progresso,
consomem, além de energia, recursos naturais renováveis e não renováveis. As
sociedades contemporâneas vivem em busca do desenvolvimento, demandando
consumo de energia e insumos naturais, em quantidades crescentes, que utilizados
em atividades produtivas, supostamente, se traduziriam em melhor qualidade de vida.
Problemas, como, poluição urbana do ar, chuva ácida, diminuição da camada de
ozônio, aquecimento por efeito estufa e mudança de clima, disponibilidade de água
doce, desmatamento e desertificação, se tornaram objeto de estudo e de muita
preocupação no campo ambiental. De modo geral, todos estes problemas têm um
grande número de causas, tais como, o aumento populacional, o crescimento e a
mudança de padrões da indústria, transporte, agricultura e até mesmo o turismo.
A forma como a energia é produzida e utilizada está na raiz destas causas e pode-se
tentar estabelecer relações de causa e efeito entre a energia e os problemas
ambientais (GOLDEMBERG, 2001).
Afirma ainda este autor que o consumo de energia tem crescido a taxas altas nos
países em desenvolvimento e vai continuar a crescer nas próximas décadas, devido
ao crescimento populacional, de aproximadamente 2% por ano, e ao crescimento
econômico. A combinação desses dois fatores tem resultado num crescimento do
consumo da energia comercial de aproximadamente 4% ao ano nos países em
desenvolvimento durante as últimas décadas, i.e., uma duplicação a cada 17 anos.
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Os fatores que determinam a evolução da intensidade energética são, segundo
Goldemberg: desmaterialização, intensidade de uso de combustível e reciclagem.
A desmaterialização da produção significa usar menos materiais e matérias primas
naturais para o mesmo objetivo final. Este objetivo pode ser obtido pela redução e
reciclagem dos resíduos, aperfeiçoamento dos projetos, substituição dos materiais
tradicionais por outros mais eficientes e aumento da durabilidade dos produtos
(BROWN et al., 1998).
O modelo de produção hoje em vigor no mundo é linear: produtos são projetados,
construídos, utilizados e são sucateados no lixo, conforme ilustração na Figura 2.1.
Isto é válido tanto para bens de consumo não durável, como embalagens, quanto para
edifícios e estradas. O processo de produção é alimentado, em grande medida, por
recursos naturais não renováveis, e a reciclagem de resíduos permite a redução do
consumo energético para a produção de um determinado bem, porque muitas vezes
os materiais já incorporam energia, conforme exemplos na Tabela 2-1 (JOHN, 2000).

RECURSOS
NATURAIS

PLANEJAMENTO

PROJETO

PRODUÇÃO

USO
LIXO

Figura 2.1 Modelo de Produção Linear (a partir de CURWELL; COOPER, 1998 e
CRAVEN, et al., 1996 apud JOHN, 2000)
Entretanto, Goldemberg (2001) alerta que, apesar de seus atrativos, o “salto
tecnológico” não deve ser considerado como uma estratégia universal, por diversas
razões. Exemplifica dizendo que países em desenvolvimento necessitam de
inovações mais adequadas a seus recursos naturais próprios do que aquelas que eles
podem obter dos países industrializados. A produção de biomassa, por exemplo, não
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apenas utiliza muita mão-de-obra: ela também é mais facilmente disponível do que
os combustíveis fósseis na maioria dos países tropicais, como, Índia, Brasil e
Indonésia, sendo uma fonte muito importante de energia nestes países. E conclui que,
a prioridade em pesquisa para os países em desenvolvimento deve ser encontrar
caminhos para melhorar a eficiência no uso da biomassa como energia e da
transformação desse recurso, considerado como sendo o “petróleo do homem pobre”.
Nesta linha de pensamento, no caso do Brasil, muitas vezes as soluções para
problemas locais podem diferir das ações mais gerais, como exemplo pode-se aqui
fazer uma distinção entre as soluções para os resíduos da construção civil e os
resíduos de industrias de cerâmica vermelha, que normalmente se concentram em
locais com oferta de argila apropriada, e muitas vezes em regiões com municípios de
pequeno porte.
Tabela 2-1 Redução do impacto ambiental (em %) da reciclagem de resíduos na
produção de alguns materiais de construção civil, exceto transporte (JOHN, 2000).
Cimento1
Impacto Ambiental
Aço
Vidro

1
2

Consumo de energia

74

6

71

Consumo de matéria prima

90

54

50

Consumo de água

40

50

-

Poluentes atmosféricos

86

22

<502

Resíduos em geral

105

54

Resíduos minerais

97

79

Adição de 50% de escória ao cimento.
Considera-se apenas a redução de poluentes no processo de clinquerização, como CO2.

A cadeia produtiva do setor da construção –o construbusiness– é um dos mais
importantes setores da atividade econômica no Brasil. Expressa uma das mais
completas cadeias de produção englobando cinco subsetores, dentre eles o de
material de construção (ARAÚJO,1999)
Este setor tem um importante efeito multiplicador na atividade econômica, com uma
participação de 14,5% no PIB, investimentos superiores a R$ 90 bilhões por ano,
geração de 62 empregos indiretos para cada 100 empregos diretos, e contribuição
para a redução do déficit habitacional, da infra-estrutura e do custo-Brasil. Araújo
(1999) chega a afirmar que este setor é a locomotiva do desenvolvimento.
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No entanto, se do lado econômico o construbusiness potencializa a retomada do
desenvolvimento e a superação das desigualdades econômicas e sociais do país, quando gera receitas e empregos, e diminui o déficit de infra-estruturas e
habitacional -, por outro lado, não se podem ignorar as implicações negativas que a
atividade promove na natureza.
John (2001) afirma que, ao longo da história da humanidade, a visão de progresso
vem se confundindo com um crescente domínio e transformação da natureza, sendo
os recursos naturais vistos como ilimitados. Neste modelo, a preservação da natureza
foi vista de forma geral como antagônica ao desenvolvimento. No entanto este
paradigma se mostrou limitado, quando a poluição do ar e da água levou à geração
do conceito de controle ambiental da fase de produção industrial, com o
estabelecimento de rígida legislação limitando a liberação de poluentes e com a
criação de Agências Ambientais.
A visão de desenvolvimento sustentável, segundo este autor, surge como decorrência
da percepção sobre a incapacidade desse modelo de desenvolvimento e de
preservação ambiental se perpetuar e até mesmo garantir a sobrevivência da espécie
humana. Isso culmina com uma reformulação radical da visão de impacto ambiental
das atividades humanas, que passa também a incorporar todos os impactos das
atividades de produção e de consumo, desde a extração da matéria prima, os
processos industriais, o transporte e o destino dos resíduos de produção e também o
do produto após sua utilização.
A Agenda 21 para a construção sustentável, apresenta alguns assuntos mais
importantes com relação à fabricação de materiais, como redução das quantidades de
material e energia contidos nos produtos, e baixa emissão dos produtos utilizados.
Alerta para a implicação da cadeia produtiva na biodiversidade, ao fragmentar áreas
naturais e ecossistemas (CIB-Agenda 21, 2000).
Agopyan (In: CIB, 2000) afirma que o impacto ambiental da construção civil ocorre
em toda a cadeia produtiva e que os insumos empregados, por si só, são grandes
consumidores de recursos naturais e de energia, mas também podem absorver e
servir para a reciclagem de resíduos agroindustriais. Alerta a todos os setores da
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indústria de construção civil, dos problemas ambientais com que interagem e da
urgência em implementar ações eficazes para combatê-los.
O subsetor de materiais de construção civil, que antecede o de edificações e
construções pesadas, tem participação significativa no construbusiness. A cadeia
produtiva destes materiais é ampla e diversificada, é grande consumidora de energia
e de matérias primas naturais.
As edificações -sua construção, operação e demolição- respondem por mais de 40%
do consumo total de energia. A energia incorporada em um edifício comercial é
equivalente à consumida nos cinco primeiros anos de operação, segundo Miller
(1997). Fica evidente a necessidade de se identificar qual a participação da energia
incorporada nos materiais de construção, desde a extração das matérias primas
naturais, as etapas de fabricação, até a entrega na obra, desde que o consumo desta
energia tem implicações na exploração dos recursos naturais, na poluição e
problemas subseqüentes como aquecimento global e chuva ácida.
Segundo Lippiatt (1998) os produtos devem ter um equilíbrio apropriado entre o
desempenho ambiental e econômico, mas, comenta que, somente uma parcela dos
consumidores dos EUA está disposta a pagar mais por um produto para reduzir o
impacto ambiental, e sentencia que, selecionar produtos pode ser uma forma de
controlar o meio ambiente. Depreende-se que o fator ambiental ainda não prevalece
sobre o econômico, em que pese toda uma sorte de benefícios que agrega, ou seja, os
reciclados devem ser competitivos para ter aceitação mais geral.
Para a avaliação do desempenho ambiental de um produto é necessário medir o
desempenho em todo o seu ciclo de vida, desde a matéria prima, fabricação,
transporte, vida útil, e gerenciamento do desperdício. A avaliação da performance
econômica leva em conta custos de aquisição, custos futuros e o tempo de vida útil
projetado para determinado produto (LIPPIATT,1998).
Resume-se deste quadro que: as atividades produtivas consomem energia e matérias
primas naturais; os países em desenvolvimento, por conseqüência, apresentam, e
continuarão apresentando, um crescimento da intensidade energética e de insumos
naturais; as atividades industriais geram poluentes e resíduos; o meio ambiente se
recente com a exploração dos recursos naturais e as deposições indiscriminadas de
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resíduos; a sociedade sofre os danos imediatos causados aos ambientes urbanos e, via
órgãos governamentais, assume o passivo deixado pelas atividades humanas.
Portanto, a necessidade de conhecimento das implicações de cada setor produtivo se
faz presente.
2.2

Resíduos, reciclagem e construção civil

Dentre os problemas oriundos do adensamento urbano, o da captação e destinação
dos resíduos sólidos gerados é motivo de significativa preocupação. Recentemente
tem-se reconhecido com maior precisão a composição destes resíduos urbanos, e se
verificado que resíduos originados da construção civil, são sua maior parcela
(PINTO, 1997). A quantidade de resíduos de construção e demolição (RCD) é
considerada elevada não somente no Brasil, mas em alguns outros países também,
com a média máxima de geração atingindo 3360 kg/habitante.ano (PINTO, 1999).
Na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, com mais de 500 mil habitantes, o entulho
da construção civil atinge a marca de 1000 toneladas diárias (2 kg/hab.dia),
superando os resíduos sólidos municipais que atingem 360 toneladas diárias (760
g/hab.dia)1.
O acompanhamento recente da composição dos resíduos sólidos e o reconhecimento
do seu percurso têm permitido visualizar o impacto significativo que os resíduos de
construção causam às praticas de limpeza urbana. Como uma das conseqüências do
processo de estabilização econômica as cidades de maior porte têm visto se
multiplicar velozmente os episódios de deposição indiscriminada de resíduos pelas
malhas urbanas, com o evidente comprometimento da qualidade ambiental nestes
locais (PINTO, 1997).
A construção civil engloba uma cadeia produtiva complexa envolvendo muitos
segmentos, desde os de extração, transformação e serviços, consumindo quantidades
significativas de recursos naturais - renováveis e não renováveis -, e energéticos. É a
maior consumidora de recursos naturais de qualquer economia, e apresenta
importantes impactos ambientais em todas as etapas do seu processo desde a
extração de matérias primas, produção de materiais, construção, uso e demolição.
1

Dados publicados no Jornal Correio, Caderno Geral, www.jornalcorreio.com.br, (Uberlândia,
01/06/2004).
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Qualquer sociedade seriamente preocupada com esta questão deve colocar o
aperfeiçoamento da construção civil como prioridade, afirma John (In: CIB, 2000).
Enquanto atividade construtiva, a construção civil exerce um papel de importância
nas questões ambientais como grande geradora de resíduos, mas também, se
apresenta, principalmente, como atividade receptora das sobras desta e de outras
atividades produtivas, através da incorporação de resíduos em diversos serviços.
Segundo John (1996), a reciclagem de resíduos industriais como material de
construção é opção de proteção ambiental interessante, pois a construção civil
consome grandes volumes de matérias primas e está distribuída em todas as regiões
do país.
Afirma ainda John (1999), a primeira e mais visível das contribuições da reciclagem,
é a preservação de recursos naturais, substituídos por resíduos, prolongando a vida
útil das reservas naturais e reduzindo a destruição da paisagem, flora e fauna.
Conclui também que, esta contribuição é importante mesmo nos casos onde os
recursos naturais são abundantes como, por exemplo, no caso das argilas.
Por outro lado, a redução do volume de aterros nem sempre é considerada quando se
analisa o impacto ambiental da reciclagem (JOHN, 1999) e, neste caso, estão
envolvidos custos de deposição, custos da gestão dos aterros, e custos sociais
englobando desde a segurança como também a saúde da população.
Outro impacto da geração de resíduos pela indústria, e sua destinação, está ligado à
imagem da empresa perante a opinião pública em geral, principalmente nos dias
atuais quando já se propala na mídia a importância do desenvolvimento sustentável,
como forma de preservar a natureza para as futuras gerações.
O boletim de notícias da European Thematic Network on the Use of Recycled
Aggregates in the Construction Industry (ETN Recycling in Construction,
march/september 2000), criado por iniciativa de membros do – International Union
of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures – RILEM TC 121DRG “Guidelines for Demolition and Reuse of Concrete and Masonry”, apresenta
um panorama sobre a reciclagem na construção civil em vários países da Europa,
com dados significativos da substituição de agregados naturais por agregados
reciclados.
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Na Finlândia, por exemplo, cerca de 350.000 toneladas anuais de agregados
reciclados foram produzidas de 1988 a 1992, para utilização quase total em obras de
sub-base e base (KIVEKÄS, In: ETN Recycling in Construction, march/september
2000).
No Reino Unido, em Watford, foi construído um edifício denominado ambiental,
utilizando mais de 1500 m3 de agregados reciclados de concreto, obtidos da
demolição de um bloco de escritórios no centro de Londres. Este foi o primeiro uso
de agregados reciclados em concreto no Reino Unido. O concreto produzido com
diferentes dosagens foi utilizado nas fundações, lajes e pilares. Em outro projeto,
mais de 4.000 m3 de concreto foram preparados com 40% de agregado reciclado de
dormente de concreto de ferrovia, substituindo o agregado natural (COLLINS, In:
ETN Recycling in Construction, march/september 2000).
Na Bélgica, o Belgian Building Research Institute (BBRI-CSTC-WTCB) construiu
um edifício experimental usando materiais reciclados (ROUSSEAU, In: ETN
Recycling in Construction, march/september 2000).
Na Alemanha, em 1999, grandes elementos de concreto foram usados para contornar
um enorme jardim. Alguns desses elementos foram fabricados com agregados
reciclados de tijolos de argila, outros de concreto, e os demais com a mistura deles.
Mas já desde 1945, os escombros pós-guerra constituídos principalmente de
alvenaria, em quantidade estimada em 600 milhões de m3, foram utilizados para a
reconstrução das cidades (KROPP; WÖHNL, In: ETN Recycling in Construction,
march/september 2000).
Na Noruega era esperado para os próximos dez anos, através de ações integradas de
demolição e construção, utilizar cerca de 100.000 toneladas de resíduos da demolição
de hospitais antigos na construção de modernos hospitais (DANIELSEN;
KARLSSON, In: ETN Recycling in Construction, march/september 2000).
No Japão, a Lei de Limpeza e Tratamento de Resíduos de 1960, e um outro
documento legal japonês, a Lei de Reciclagem, estabelecem que em alguns ramos
industriais, e entre eles a construção civil, a reciclagem de seus resíduos precisa ser
promovida, prevendo-se políticas específicas e o papel a ser cumprido pelo Estado
segundo Pinto (2000).
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Estes países da Europa e também o Japão foram os pioneiros no desenvolvimento de
esforços para o conhecimento e controle dos resíduos de construção e demoliçãoRCD, segundo Pinto (2000).
Este autor relata também a carência de informações, no Brasil, sobre as completas
características dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Mesmo dispondo dessas
informações, por vezes, elas são desencontradas, dificultando a adoção de ações de
gestão mais efetivas.
Nos Estados Unidos, a Federal Highway Administration – FHWA (2004), mantém
programas e atividades visando o desenvolvimento tecnológico sustentável, com
envolvimento dos segmentos público e

privado

com diversos parceiros

internacionais.
O relatório FHWA (2000) aborda os resultados de investigações realizadas na
Europa, especialmente na Suíça, Dinamarca, Alemanha, Holanda e França, países
reconhecidamente ativos em pesquisa, políticas, e programas promotores do uso de
materiais reciclados. Apresentaram inventários da geração de resíduos e as
potencialidades de reciclagem nestes países e nos EUA, que corroboram para a
necessidade de ações visando à reciclagem. Abordaram as políticas existentes, livres
e impostas (obrigatórias), para promover a sustentabilidade. Discutiram os aspectos
econômicos, de mercado, custo-benefício, e a necessidade de parcerias públicasprivadas, como fatores que beneficiam as iniciativas de reciclagem na Europa. As
pesquisas e praticas desenvolvidas mostram que os procedimentos não mudam
drasticamente quando se utilizam agregados reciclados na construção de rodovias,
ressaltando a necessidade do conhecimento das características de engenharia e
performance ambiental desses materiais, concluindo que eles devem se equiparar
com as especificações dos materiais naturais e devem ser ambientalmente aceitáveis.
Chini e Monteiro (1999) apresentaram a preocupação nos Estados Unidos com a
crescente demanda por agregados naturais para a produção de concreto e também o
aumento da disposição de concreto após sua vida útil, o que tem provocado
problemas ambientais e aumento dos custos para a disposição dos resíduos na
Florida. Citando Goldstein (1995) afirmam que, na terra, uma tonelada de concreto é
produzida por pessoa por ano, e que somente a água é mais consumida do que o
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concreto no mundo, o que é também indicado por Mehta; Monteiro (1994). Apontam
ainda a reciclagem de concreto para a produção de agregados para camadas de base
de pavimentos, como uma medida importante para aliviar os problemas ambientais
advindos da produção de agregados em pedreiras e da disposição dos resíduos.
Nunes; Bridges; Dawson (1996) destacando as pesquisas em desenvolvimento na
University of Nottingham, sobre a avaliação de materiais secundários para
construção de pavimentos, indicam também a reciclagem de resíduos como
importante medida para a redução da demanda de agregados naturais e dos custos de
energia relacionados a sua extração e transporte, redução dos custos ambientais
associados, e prováveis benefícios comerciais com o uso dos resíduos. O
Departamento de Engenharia Civil da University of Nottingham tem conduzido
intensa linha de pesquisa nesta área com o objetivo de desenvolver metodologias de
avaliação, técnicas e equipamentos de ensaio para fomentar o uso de resíduos na
construção de pavimentos, alertando que as especificações para materiais naturais,
não necessariamente se aplicam aos reciclados.
A importância da obtenção de informações fidedignas, então, se faz presente
devendo ser considerada a realidade local e/ou regional para a apuração dos dados
necessários a uma análise mais pormenorizada, que permita determinar a origem, o
fluxo, a destinação e a intensidade de problemas agregados. No Brasil, importante
fonte de informações sobre reciclagem é mantida pelo Departamento de Engenharia
de Construção Civil e Urbana, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(PCC-USP), através do sitio www.reciclagem.pcc.usp.br, onde podem ser obtidos
textos sobre pesquisas realizadas e em andamento, artigos, dissertações e teses em
âmbito nacional e internacional.
Outras bases de dados que podem ser consultadas sobre o uso, tecnologias e políticas
para materiais reciclados no exterior são:
ISCOWA -The International Society for the Environmental and Technical
Implications of Construction with Alternative Materials , cujo endereço é
http://www.iscowa.org; A ISCOWA é uma organização internacional, sem fins
lucrativos, criada em 1992 para promover e coordenar a troca de informação a
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respeito dos aspectos ambientais e técnicos da construção com produtos industriais
secundários (resíduos), resíduos municipais e da construção e demolição.
FHWA –Federal Higway Administration, do U.S. Department of Transportation,
Washington, cujo endereço é http://www.international.fhwa.dot.gov; A FHWA
mantém diversos programas internacionais, com diversos países parceiros, com o
objetivo de melhorar o nível de conhecimento relacionado, por exemplo, ao uso de
materiais reciclados em pavimentos, estruturas, e outros programas.
O programa ALT-MAT –Alternative Materials in Road Construction, no endereço
http://www.trl.co.uk/altmat/index.htm; O ALT-MAT congrega nove organizações de
pesquisa em sete países, cujo objetivo principal é a definição de métodos que
possibilitem o emprego de materiais reciclados em construção de rodovias.
Outro programa de estudos denominado COURAGE –Construction with Unbound
Road Aggregates in Europe, cujas informações podem ser obtidas em
http://www.civeng.nottingham.ac.uk/courage/; O Projeto COURAGE é coordenado
pelo

Departamento

de

Engenharia

Civil

da

University

of

Nottingham

(www.nottingham.ac.uk/p&g); O objetivo principal deste Projeto é investigar as
características fundamentais e o comportamento mecânico dos materiais granulares
sem ligantes, que representam mais de 75% das camadas de base de pavimentos na
Europa e seu desempenho técnico não é bem conhecido ainda.
2.3

Resíduos - potencial para a reciclagem

Para a seleção de possíveis aplicações dos resíduos, tendo em conta os aspectos
tecnológicos, o conhecimento de sua composição e a sua caracterização se faz
necessária, envolvendo aspectos químicos, físicos, e mecânicos que irão interferir na
qualidade e durabilidade das aplicações.
Com base na caracterização dos resíduos podem ser selecionadas formas de
reciclagem que maximizem o seu potencial intrínseco e que apresentem vantagens
competitivas potenciais em termos de desempenho e não somente em termos de
preço ou custo (JOHN, 1996).
A pesquisa de tecnologias de reciclagem de resíduos industriais como materiais de
construção encontra-se bem desenvolvida, no entanto tem se concentrado
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principalmente nas áreas de cimento, concreto e argamassas, esquecendo de outras
aplicações talvez mais adequadas para muitos resíduos (JOHN, 1999).
Cincotto (1988) cita algumas aplicações potenciais para os resíduos cerâmicos,
como: agregado para concreto, base e sub-base, aterros (filer), melhoria de sub-bases.
Ainda Cincotto (1988), cita o resíduo cerâmico com possível interesse para
aproveitamento da atividade pozolânica, segundo o volume disponível; neste caso,
outras características fundamentais como temperatura de queima, forma de
resfriamento, e grau de finura do material, são preponderantes.
D’Ávila (1999) apresenta dados da cidade de Belo Horizonte sobre a reciclagem de
entulhos da construção civil (os quais incorporam materiais cerâmicos) na produção
de diversos produtos e serviços, com aproveitamento intensivo em camadas de
pavimentos urbanos.
Barra (1996) concluiu que, com agregados reciclados se podem produzir concreto
armado de boa resistência e durabilidade, requerendo para isso o conhecimento das
características do agregado reciclado e ajustar a elas os processos de dosagem e
produção. Chama a atenção para a maior absorção destes agregados, com relação aos
naturais, e para sua correta determinação para garantir o controle da dosagem do
concreto.
Zakaria e Cabrera (1995) estudaram o desempenho e durabilidade de concreto feito
com tijolos de demolições britados na forma de agregados, relatando a grande
mudança causada na relação água/cimento e o valor mais baixo do “slump” obtido
quando comparado com agregado natural, atribuindo este comportamento à
angularidade dos grãos deste agregado. Concluíram que o concreto feito com este
agregado apresenta desempenho muito próximo do concreto com agregado natural e
pode ser utilizado em locais onde fontes naturais são escassas.
Várias experiências sobre reciclagem são relatadas por Pinto (1997), citando o uso
potencial dos entulhos da construção civil (que incorporam material cerâmico), como
por exemplo, na execução de base para pavimentação de vias, execução de
habitações e outras edificações, execução de muros, execução de calçadas, contenção
de encostas com uso de sacaria, e produção de artefatos (guias, sarjetas, tubos).
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Hamassaki, L. T. et al. (1997), concluíram ser viável tecnicamente o uso de
argamassas com resíduos de demolição; ressaltaram, porém, a dificuldade de
trabalhar com o entulho, devido à sua heterogeneidade, o que torna as avaliações
muito dependentes da qualidade das condições das fontes geradoras do resíduo.
Ainda sobre a utilização de entulhos em argamassas, Levy, S.M. e Helene, P.R.L.
(1997), destacam que os resultados obtidos com o emprego de materiais reciclados
foram muito mais homogêneos do que o esperado, porém para confirmar a utilização
irrestrita destas argamassas seria necessário o estudo e a análise de outras
propriedades como, retração por secagem e um estudo de durabilidade em longo
prazo. Ressaltam no estudo de argamassas que com uma variação modesta no
consumo de cimento (de 3 a 5%), resulta em um incremento da ordem de 2,5 vezes
na resistência à compressão da argamassa.
A avaliação de argamassa com entulho reciclado, realizada por Miranda, L. e Selmo,
S.M.S. (2001), apresenta resultados satisfatórios com relação à trabalhabilidade com
boa aceitação pelos pedreiros, quanto à plasticidade, adesão ao substrato e
desempenamento. Sem a inclusão de custos operacionais da reciclagem do entulho,
as argamassas estudadas apresentaram custo em torno de 60 a 75% do custo da
argamassa mista 1:2:9 (volume, areia úmida), acreditando desta forma que os
principais benefícios possam mesmo advir dos reflexos ambientais e sociais.
Carneiro et al. (2001) citam diversas experiências realizadas com entulho da
construção civil na região metropolitana de Salvador, Bahia, como uso de agregado
reciclado em camadas de sub-base e base de pavimentos, em tijolos de solo
estabilizado com cimento, e em argamassas de revestimento.
Na Bélgica, Pollet et al. (1997) comentam que os agregados reciclados vinham sendo
utilizados basicamente em rodovias, e realizaram pesquisa para o uso na fabricação
de blocos de concreto, concluindo que é possível, mas recomendam que cuidados
devem ser tomados para uso externo e no subsolo, preocupação relacionada com a
absorção das unidades.
Na Holanda os resíduos de construção e demolição são processados e aplicados em
camadas de sub-base de rodovias e em concreto. Dos 14 Mton produzidos por ano,
85% são reciclados para essas finalidades (HENDRIKS,1997).

19

Do ponto de vista das possibilidades de uso, os trabalhos referenciados mostram bem
o potencial da reciclagem dos resíduos de construção e demolição (RCD) para a
produção de agregados para pavimentos, para concretos e argamassas, por exemplo.
Entretanto os agregados exclusivamente cerâmicos são mencionados com algum
nível de restrição de uso ou de quantidade percentual de mistura com outros
agregados reciclados como, por exemplo, de concreto.
2.4

Agregados reciclados em camadas de base e sub-base

Como se pode observar, há uma predominância no emprego dos agregados
reciclados em camadas de base e sub-base de pavimentos, tanto no Brasil quanto no
exterior, mas as experiências conhecidas estão relacionadas com os resíduos da
construção civil, que incorporam várias fases sólidas como, materiais cimentícios,
cerâmicas e solos, principalmente. A figura seguinte ilustra uma composição típica
de entulho da construção civil na cidade de São Paulo, segundo Brito Filho (1999),
lembrando que a composição pode variar de região para região.
Cerâmicos
30%
Orgânico
1%
Solo 32%
Concreto
8%
Argamassa
25%
Outros 4%

Figura 2.2 Composição média/entulhos, aterro de Itatinga, S.P. (BRITO FILHO, 1999)
A experiência internacional relacionada aos seguintes países, Suíça, Dinamarca,
Alemanha, Países Baixos (Holanda), França e Estados Unidos, segundo a FHWA
(2000), também está relacionada ao emprego de resíduos de construção e demolição
(dentre eles concreto e tijolos), resíduos sólidos municipais, escórias de ferro-cromo,
de cobre, cinzas de carvão, e outros, mas nenhum exclusivamente resíduo da
indústria cerâmica.
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O projeto de Norma da União Européia (UNE, 1999)2 relacionado aos agregados
reciclados, não recomenda o uso de agregado reciclado classificado como “Tipo 1”
(agregado reciclado procedente de tratamento de resíduo de construção e demoliçãoRDC, com conteúdo de material cerâmico maior do que 90% em massa), que se
enquadra na categoria “RC C”, em camadas de base e sub-base de pavimentos nem
para tráfego leve. Este mesmo projeto de norma indica para camadas de base e subbase, com tráfego pesado (T-0 ou T-1) agregados reciclados de concreto (> 90% em
de concreto em massa), ou de rochas (> 90% de rochas em massa), ou ainda misturas
de concreto, rochas e cerâmicos em outras proporções, mas com algumas restrições
específicas quanto à granulometria, resistência à abrasão Los Angeles, forma, e
serem não plásticos.
Uma pesquisa realizada no Texas Transportation Institute, em cooperação com o
Department of Transportation Federal Higway Administration Bureau of Public
Roads, Texas, (Moore, 1969)3, para desenvolver critérios de aceitação para
agregados denominados sintéticos, produzidos a partir da queima de argila, em
pavimentos, talvez tenha sido uma iniciativa pioneira e é uma investigação que se
poderia assemelhar ao emprego de materiais de origem exclusivamente cerâmica em
rodovias. O texto desta pesquisa foi fornecido ao autor pelo Engenheiro João
Conrado Fabrício que teve oportunidade de participar dos trabalhos no Texas. Temse noticia também de iniciativa semelhante no Brasil, especificamente na região do
Amazonas, onde se pesquisou o mesmo assunto, mas este autor não conseguiu
contato com os responsáveis.
Esta pesquisa do Texas concluiu que, baseado nos resultados obtidos, os agregados
sintéticos podem ser produzidos por queima de argilas plásticas, e que eles tem
grande potencial para uso em construção de estradas onde não se disponha de
agregados de alta qualidade. Recomendam que este tipo de agregado apresente perda
menor do que 10% no teste que desenvolveram de fervura ( ver item 4.7.4.4).
Com relação às exigências para o emprego de agregados reciclados em camadas de
pavimentos, as experiências conhecidas têm mostrado que se baseiam na
metodologia tradicional de avaliação de materiais, que leva em conta os aspectos da
2
3

Texto do Projeto de Norma UNE fornecido pelo Prof. Dr. Enric I. Vazquez da UPC-Espanha.
Texto fornecido pelo Eng. João C. Fabrício da ECL – Engenharia, Consultoria S.A., Rio de Janeiro.
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distribuição granulométrica, a forma dos grãos, índices físicos –como a plasticidade–
, a resistência medida pelo ensaio “Índice de Suporte Califórnia” (ISC), ou
“Califórnia Bearing Ratio”, denominado CBR no Brasil, expansão, desgaste por
abrasão Los Angeles e, no exterior, em alguns casos, a sanidade avaliada pelo
método do sulfato de sódio.
O resultado do CBR é a referência utilizada no método empírico de
dimensionamento

dos

pavimentos,

originado

de

experiências

estrangeiras,

relacionadas com solos e climas diferentes das condições tropicais (MEDINA, 1997).
Mais recentemente, o desenvolvimento da teoria estrutural dos pavimentos,
considerando-os sistemas de camadas sujeitos às cargas dos veículos, ressaltou a
necessidade de conhecimento das características de deformabilidade dos materiais de
pavimentação sob a ação de cargas repetidas (MEDINA, 1997; FSWA, 2000).
No exterior novas metodologias têm sido apresentadas para a avaliação mecânica de
materiais secundários com a finalidade de uso em camadas de base e sub-base de
pavimentos, em conjunto com a caracterização convencional. Para esta finalidade são
indicados os ensaios triaxiais de carga repetida para a determinação do
comportamento do módulo de resiliência e da deformação permanente de materiais
sem ligantes, cujos resultados são analisados frente aos valores dos materiais
convencionais (Nunes; Bridges; Dawson, 1996). O relatório da FHWA (2000)
mostra que na Suíça, em conjunto com o programa ALT-MAT (Alternative
Materials Program), os esforços de pesquisa têm sido levados além dos ensaios
triaxiais dinâmicos de laboratório, usados para a determinação do módulo de
resiliência, e equipamentos simuladores de tráfego tem sido usados para comparar o
desempenho no campo. Estes testes de campo são caros e há somente três
equipamentos de teste nos Estados Unidos, sendo dois na Califórnia e um no U.S.
Army Corps of Engineers Laboratory, em New Hampshire, mas existe a tendência no
meio técnico em estimular a investigação da correlação dos ensaios de laboratório
com o desempenho no campo, em virtude das dificuldades de reproduzir as reais
condições que ocorrem na pista (MEDINA, 1997; FSWA, 2000).
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2.5

Conclusões

Pode-se resumir que os modelos atuais de produção e consumo são lineares e
necessitam de mudanças para que se tornem sustentáveis, economizando energia e
recursos naturais, promovendo o desenvolvimento e preservando o meio ambiente.
A cadeia produtiva da construção civil é extensa, é grande consumidora de energia,
de matérias primas naturais, e impacta o meio ambiente. Por outro lado, pode
contribuir para a solução de grande parte dos problemas relacionados com os
resíduos gerados quando se constitui em grande sorvedouro destes resíduos.
A reciclagem é um caminho irreversível para tornar a construção civil sustentável,
pois transforma resíduos - que poluem o meio ambiente e oneram os cofres públicos
- em material aproveitável, que vai aliviar a extração de matérias primas naturais,
diminuir o consumo energético e preservar áreas usadas para aterros.
As pesquisas relacionadas aos resíduos de construção e demolição (RCD), têm
aumentado e o nível de conhecimento adquirido tem permitido a implementação de
ações positivas na busca da construção civil mais favorável ao meio ambiente, mas
ainda são insuficientes para a solução do quadro a nível nacional. Em virtude da
distinção de características gerais entre os agregados reciclados e os naturais,
observa-se um certo grau de dificuldade da aplicação das metodologias de avaliação
dos materiais reciclados para determinadas aplicações, como por exemplo, na
pavimentação, o que exige esforços adicionais de pesquisa para prover melhor
conhecimento a respeito da constituição e das propriedades gerais dos resíduos para
o atendimento das necessidades de uso.
O setor produtivo de cerâmica vermelha é parte da cadeia da construção civil, é
grande consumidor de energia, de matérias primas naturais, e gera resíduos distintos
daqueles da construção e demolição, pois são isentos de qualquer mistura, como por
exemplo, de materiais cimentícios. Este setor industrial tem impacto no meio
ambiente e os dados relacionados precisam ser conhecidos, quantificados e tratados
de forma conveniente para tornar esta atividade mais sustentável.
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São poucas as informações publicadas sobre a geração de resíduos deste setor
produtivo, que engloba a produção de tijolos, blocos e telhas, e cada região apresenta
características próprias que devem ser conhecidas para bem elucidar a atividade,
desta forma, o diagnóstico da geração de resíduos da fabricação de telhas de
cerâmica vermelha é necessário. No capítulo 3 apresentam-se o diagnóstico e análise
dos resíduos gerados da fabricação de telhas de cerâmica vermelha nas regiões de
Monte Carmelo e Ituiutaba, em Minas Gerais.
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3

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS RESÍDUOS DA FABRICAÇÃO DE
TELHAS CERÂMICAS

Trata este capítulo do diagnóstico e da avaliação dos resíduos gerados após a queima
das telhas cerâmicas com a intenção de justificar a sua reciclagem. Desta forma, a
metodologia de análise do ciclo de vida (ACV) dos resíduos, aquela que leva em
consideração todos os insumos consumidos, os poluentes liberados e os resíduos
gerados (JOHN, 2000), estarão relacionados às etapas da fabricação das telhas desde
as matérias primas até o final do ciclo de produção. As informações da geração dos
resíduos, do berço ao túmulo, serão utilizadas para análise das opções de ações
agrupadas em uma árvore de decisão simplificada, que permite a visão do todo.
O objetivo deste diagnóstico é expor os dados da atividade fabril para a visualização
dos seus impactos no meio ambiente, e também estabelecer um quadro que permita o
entendimento de que a reciclagem dos resíduos gerados para a construção civil é uma
necessidade e uma alternativa muito melhor do que o simples descarte.
A abrangência do estudo está relacionada aos pólos industriais das regiões de
Ituiutaba e Monte Carmelo, ambas no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, onde
foram levantados os dados relacionados com a produção de telhas de cerâmica
vermelha e a conseqüente geração dos resíduos.
O levantamento de dados, para a realização do diagnóstico dos resíduos, foi
elaborado a partir de um questionário (Anexo A), que foi aplicado aos associados do
Sindicato das Indústrias de Cerâmica e Olaria do Triângulo e Alto Paranaíba SINCOTAP/Ituiutaba e da Associação dos Ceramistas de Monte Carmelo ACEMC/Monte Carmelo, através destas entidades representativas.
As informações das indústrias da região de Ituiutaba foram fornecidas
individualmente por 13 das 16 associadas. Os resultados foram então projetados para
a totalidade de indústrias desta região, a título de se obterem números representativos
de todo o parque cerâmico. Por sua vez, as informações das indústrias da região de
Monte Carmelo, foram fornecidas através de médias, obtidas pela ACEMC, das 40
indústrias associadas.
Os dados obtidos foram tabulados e trabalhados de forma a se ter uma visão da
amplitude dos números, relativamente à produção de peças de telhas, consumo de
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argila, consumo de lenha, distâncias percorridas por etapa e totais, quantidade de
resíduos gerados, e outros índices relativos entre si.
Estes dados foram analisados e confrontados com outros dados identificados em
textos da pesquisa bibliográfica realizada (ao longo do texto são citadas estas
referências) para estabelecer um quadro dos impactos ambientais da fabricação, e dos
ambientais e financeiros dos resíduos gerados, de tal forma a justificar a reciclagem
destes resíduos.
Não foi intenção deste trabalho, apurar os custos e impactos detalhados e precisos
para cada indústria, mas sim se obterem ordens de valores que permitam uma visão
geral da atividade industrial. Desta forma, ao apresentar os dados obtidos e outros
dados e índices calculados, são apresentados também dados da bibliografia
consultada que permitem situar a abrangência ou limitação das informações
utilizadas.
3.1

Dados gerais

As cidades de Monte Carmelo e Ituiutaba estão localizadas na região do Triângulo
Mineiro (ilustração na Figura 3.1), em Minas Gerais, próximas de alguns grandes
centros consumidores como Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba
e outros.
A atividade industrial de cerâmica vermelha é tradicional nestes municípios,
remontando seu crescimento ao tempo da construção da capital da república.
O parque cerâmico existente no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba congrega mais
de cem indústrias de cerâmica vermelha, segundo o Sindicato das Indústrias de
Cerâmica e Olaria do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba-SINCOTAP/Ituiutaba e a
Associação dos Ceramistas de Monte Carmelo-ACEMC/Monte Carmelo.
Na cidade de Ituiutaba são dezesseis indústrias, e em Monte Carmelo cerca de
quarenta, caracterizando dois importantes pólos industriais na região.
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Figura 3.1. Mapa de situação da região do Triângulo Mineiro onde se localizam as
cidades de Ituiutaba e Monte Carmelo

Figura 3.2 Foto (a) vista de uma industria; (b) vista geral de Monte Carmelo/MG4
3.2

Definições e características da cerâmica vermelha

O ramo de atividade das empresas de cerâmica vermelha é classificado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE como indústria de transformação de
minerais não metálicos.
O processo de fabricação de produtos de cerâmica vermelha é milenar e pode ser
estruturado basicamente em seis etapas: 1.extração da matéria prima (argila);
2.preparação da matéria prima; 3.moldagem ou conformação das peças; 4.secagem
das peças; 5.queima ou cozimento das peças; e 6.resfriamento das peças. O produto
obtido deste processo é denominado de produto cerâmico ou genericamente de
cerâmica.

4

http://www.montecarmelo.mg.gov.br/dm_urbana/habitacao.htm acessado em 20/06/2004
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“De acordo com a ABNT, as argilas são compostas de partículas coloidais de
diâmetro inferior a 0,005 mm, com alta plasticidade quando úmidas e que, quando
secas, formam torrões dificilmente desagregáveis pela pressão dos dedos”.
As argilas sedimentares recentes e antigas são as usadas para a fabricação de telhas.
São argilas com plasticidade adequada ao processo de moldagem, com tensão ou
módulo de ruptura à flexão elevado quando secas, porosidade aparente e absorção de
água baixas, sem apresentar trincas e empenamentos após a secagem e queima. A
composição mineralógica dessas argilas é a de uma mistura de caulinita com ilita ou
montmorilonita ou esses minerais em camadas mistas, além de teor apreciável de
ferro na forma de hidróxidos férricos. Costumam apresentar cor avermelhada após a
queima a 950°C, devido à presença de óxidos de ferro, tensão de ruptura elevada,
larga faixa de vitrificação, e retração uniforme que permite um bom controle das
dimensões finais do produto acabado. Existem também argilas pobres em ferro que
podem produzir telhas de cores claras com características cerâmicas satisfatórias para
a fabricação de telhas (SOUZA SANTOS, 1975).
Segundo Souza Santos (1975), a composição mineralógica qualitativa em argilominerais não é fator decisivo na determinação e/ou previsão quanto à utilização de
uma argila em cerâmica vermelha, pois argilas de diferentes composições, embora
proporcionem certa variação nas características da cerâmica, podem produzir
materiais de construção civil que satisfazem às especificações da ABNT.
Cita ainda, Souza Santos (1975), que ocorrem variações nos produtos cerâmicos em
função do processo de moldagem e queima, apresentando alguns resultados obtidos
para uma argila de Bariri-SP, conformada e queimada em diferentes processos e
temperaturas, conforme dados da Tabela 3-1.
Cultrone et al. (2003) demonstram a variação da absorção de água, de tijolos de
argilas queimadas em temperaturas variando de 700 até 1100 ºC, concluindo que,
aqueles que têm alta porosidade e alta porcentagem de poros com raio menor do que
2,5-1 µm são mais suscetíveis à umidade. Estes autores constataram que, quando a
diferença entre a absorção livre (não forçada) e a absorção forçada aumenta, a
interconectividade entre os poros diminui, sugerindo dificuldade de acesso.
Obtiveram valores de absorção livre variando de 24,29% (700ºC), 24,84% (800ºC),
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23,15% (900ºC), 14,94% (1000ºC), e 9,85% (1100ºC), observando-se que quanto
maior a temperatura de queima, menor a absorção. As massas especificas aparentes
(ρ), correspondentes apresentaram, os valores de 1,58, 1,58, 1,61, 1,83, e 1,97
(g/cm3), respectivamente.
Tabela 3-1 Características de argila após conformação e queima (Souza Santos, 1975)
Temperatura
de queima

Moldagem Manual
σ

Abs

ρ

e

Prensado (200 kgf/cm2)

Extrudado
Cor

σ

Abs

ρ

e

Cor

σ

Abs

ρ

e

Cor

950ºC

7,1 21,2 1,75 37,2

V

13,8 14,5 1,82 27,9

V

2,8 20,2 1,81 36,4

V

1050ºC

7,9 17,5 1,87 32,7

V

14,5 16,2 1,86 30,7

V

4,0 15,1 1,95 29,6

V

1150ºC

12,0 15,3 1,93 29,4 VE 15,2 15,6 1,89 29,1 VE 4,2 13,3 2,05 27,3 VE

Onde: σ→ (Tensão de ruptura, MPa); Abs→ (Absorção, %); ρ→ (Massa Específica, g/cm3); e→
(Porosidade aparente, %); Cor→ (V-Vermelha, VE-Vermelha Escura).

Bueno et al (1996) relatam dados de seus experimentos com telhas cerâmicas tipo
Plan, da região de Florianópolis, SC, onde foram submetidas à exposição ao tempo
com medidas de ganho (ou perda) de massa de água. Para um conteúdo inicial de
umidade igual a zero, após receberem 5 minutos de chuva adquiriram 6% de
umidade. Após 20 horas de exposição, e chuva persistente por cerca de 4 horas,
houve a saturação (teor de umidade perto de 16 a 17%).
Estudando sete argilas da região de Monte Carmelo, Minas Gerais, Kozievitch et al.
(2000) obtiveram valores similares aos apresentados por Souza Santos (1975). A
mediana dos valores de massa especifica aparente (ρ) foi de 1,8 g/cm3, da absorção
de água 17,3% e da porosidade aparente 31,5%.
Estudando doze telhas de cerâmica vermelha tipo Plan, de diferentes indústrias,
também da região de Monte Carmelo, Dias et al. (2004) obtiveram resultados de
absorção, massa específica aparente e porosidade comparáveis com os apresentados
por Kozievtch et al.(2000). Os valores médios foram: absorção (17,1%), massa
específica aparente (ρ), (1,82 g/cm3), e porosidade (31%).
Desta forma variações de resultados das características de produtos de cerâmica
vermelha ocorrem, mas dentro de um universo em que satisfazem as exigências das
especificações da ABNT para estes produtos (SOUZA SANTOS, 1975). Esta
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consideração permite visualizar que, sendo o processo de fabricação caracterizado
pelo uso das argilas denominadas de comuns, e utilizando as etapas tradicionais da
indústria de cerâmica vermelha, as variações nos valores característicos da cerâmica
produzida ocorrerão dentro de faixas de variação não muito discrepantes.
Na fabricação das telhas cerâmicas o consumo de energia, tanto na forma de energia
elétrica como na de combustíveis, está presente em quase todas as etapas da
produção.
A etapa 1 consome óleo diesel nas máquinas e caminhões transportadores. A 2, 3 e 4,
energia elétrica. A etapa 4 consome também combustíveis. O grande consumo na
etapa 5 é de combustíveis como a lenha, óleo BPF, gás, e alternativos como
serragem, etc.
Segundo Henriques et al. (1993) o consumo médio percentual de energia elétrica por
etapa do processo em relação ao consumo total em empresas de cerâmica vermelha –
empresa mediana com consumo de cerca de 90.000 kWh/mês–, é o seguinte: na
preparação 14%; na moldagem 26%; na secagem 26%; na queima 32%; na
iluminação 2%. Embora se possa suspeitar uma defasagem nestes dados, em virtude
da data de sua publicação e dos avanços tecnológicos que possam ter havido, é de se
ressaltar que a indústria de cerâmica vermelha é caracteristicamente uma atividade
tradicional e com baixo nível de industrialização, principalmente no interior do país,
o que leva a crer que este quadro não deve ter se alterado muito.
Já o sistema térmico da indústria cerâmica é responsável por cerca de 80-90% da
energia total consumida no processo fabril e está concentrado nas etapas de produção
ligadas à secagem e à queima, e representado pelos energéticos –combustíveis(Henriques et al., 1993).
Por seu lado, a queima de energéticos é uma reação química na qual o carbono (C) e
o hidrogênio (H), presentes nos combustíveis, se combinam individualmente com o
oxigênio (O2) do ar, gerando dióxido de carbono (CO2), vapor d’água e calor que são
liberados pela chaminé (HENRIQUES et al., 1993).
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Figura 3.3. Relação entre o excesso de ar e os teores de O2 e CO2, da combustão na
indústria de cerâmica vermelha (HENRIQUES et al., 1993)
Dependendo da eficiência da operação de queima dos combustíveis, que depende do
ar em excesso, podem ser maiores ou menores as emissões de monóxido de carbono
(CO) e fuligem para a atmosfera, afirmam Henriques et al. (1993).
Indicam ainda estes autores que os excessos de ar recomendados para a queima da
lenha está entre 40 e 60%. Para o caso de 40% de excesso de ar, a porcentagem de
CO2 emitido pela chaminé chega a 11%, conforme dados do gráfico da Figura 3.3.
Com relação à temperatura de queima, de acordo com dados obtidos junto ao
SINCOTAP5 e ACEMC6, verifica-se que é muito variável, e é dependente do tipo de
forno, do energético utilizado e seu conteúdo de umidade caso seja lenha ou
serragem, da secagem da telha, do operador, e da posição relativa no forno. Os dados
informados para estas duas regiões coincidem na faixa de valores de temperatura que
é ampla, de 600°C até 980°C. A tabela Tabela 3-2 mostra os valores informados por
14 indústrias da região de Ituiutaba.
Os produtos de cerâmica vermelha agrupam geralmente, os produtos para alvenaria
(de vedação e estrutural), para cobertura e para canalizações. Dentre os de alvenaria
estão os tijolos e blocos. Os de cobertura são as telhas. Os tubos ou manilhas são
aqueles utilizados para canalizações. Existem também produtos utilizados em lajes
nervuradas (chamados lajotas), elementos vazados em alvenarias, e algumas
5

Temperaturas médias estimadas. Informações recebidas por e-mail (cursos@sincotap.com.br) em
29/11/99.
6
Informações genéricas verbais obtidas junto à ACEMC.
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cerâmicas rústicas para revestimento de piso e também de paredes (chamados
também de tijoleiras), (BAUER, 1994).

Tabela 3-2 Temperatura de queima estimada para as Indústrias de Ituiutaba
Indústria

Temperatura
média (°°C)

Temperatura
máxima (°°C)

Indústria

Temperatura
média (°°C)

Temperatura
máxima (°°C)

1

800

900

8

600

980

2

800

900

9

600

830

3

830

970

10

700

900

4

700

920

11

800

950

5

800

920

12

800

950

6

600

830

13

600

800

7

800

850

14

780

850

Média das Tmédias: 729; Mediana = 790

Média das Tmáximas: 897; Mediana = 900

Fonte: SINCOTAP-Ituiutaba

3.3

Dados correlacionados com a produção de telhas

O inventário do ciclo de vida dos resíduos se inicia com a extração da matéria prima
para a fabricação das telhas, sendo então os dados correlacionados com a fabricação
deste produto apropriados para a análise dos rejeitos da fabricação.
Os dados obtidos no levantamento nos pólos de Ituiutaba e Monte Carmelo foram
trabalhados e estão apresentados agrupados em tabelas e, na seqüência, quando
pertinente, estão comentados e correlacionados com informações e opiniões
identificadas nos textos da pesquisa bibliográfica realizada.
Tabela 3-3 Quantidade de telhas produzidas na região de Ituiutaba e Monte Carmelo
Região
Produção Total *
Produção média por
(peças/mês)
indústria (peças/mês)
Ituiutaba (16 Indústrias)

7,774 milhões

485.875

Monte Carmelo (40 Indústrias)

45 milhões

1,125 milhões

* Fonte: SINCOTAP (Ituiutaba) e ACEMC (Monte Carmelo).
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As médias de produção por indústria, indicadas na Tabela 3-3, se situam bem acima
da média de 205.000 peças por indústria segundo o Anuário Brasileiro de Cerâmica
(ABC) de 1996, dado citado no Boletim “Indicadores da Indústria de Cerâmica
Vermelha” –SEBRAE/RJ (1999).
Dados obtidos no sítio da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo7 informam que a
produção de telhas e tijolos vinham crescendo até o ano de 1998, conforme Figura
3.4.

Figura 3.4 Histórico da produção de telhas em Monte Carmelo
A exploração de argila gera impacto ao meio ambiente através da degradação dos
locais de extração, denominados de barreiros, e impõem às indústrias custos
adicionais àqueles da linha de produção para a sua recuperação. A figura seguinte
ilustra duas áreas recuperadas no município de Monte Carmelo4.

Figura 3.5 Áreas de barreiros recuperadas em Monte Carmelo/MG4

7

http://www.montecarmelo.mg.gov.br/dm_urbana/habitacao.htm acessado em 20/06/2004.
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Os dados da Tabela 3-4, foram utilizados para se estimar as implicações ambientais a
partir da exploração da argila no barreiro, com interesse na determinação da extensão
de terra envolvida na extração e nas distâncias percorridas para o transporte.
O consumo de argila foi informado pelos fabricantes, alguns com certa precisão,
outros através de médias que eles mesmos estimaram.
Tabela 3-4 Argila, área de terra e quilometragem percorrida
Região

Volume argila
consumido por mês 1
(m3)

Área de terra
equivalente 2
(ha/mês)

Quilometragem
percorrida 3
(km/mês)

Ituiutaba

22.293

0,45

202.598

M. Carmelo

100.000

2,0

908.800

1

Fonte: SINCOTAP e ACEMC; Está sendo considerado que o volume de argila consumido informado
pelos ceramistas seja o próprio volume extraído, ou seja, um aproveitamento de 100%.
2

Para profundidade média de exploração = 5 m conforme dado de Ioshimoto (1995);1 (um) ha =
10.000 m2.

3

Dados fornecidos pelos ceramistas: distância média de transporte de argila por viagem = 56,8 km;
capacidade de carga do caminhão =(em média) 15t; e densidade do barro “in natura” igual a 1,2
t/m3 (em média). ⇒ {Quilometragem percorrida no transporte de argila = volume de argila x
densidade informada ÷ capacidade de carga do caminhão x 2 (ida e volta)x distância média de
transporte informada por viagem} ⇒ mais detalhes no texto a seguir.

A área de extração equivalente foi calculada tendo em conta os dados de Ioshimoto
(1995), que utiliza o valor de 5 m para a profundidade média de exploração de uma
jazida de argila, adotando-se ainda que a quantidade consumida informada é a
própria quantidade extraída, ou seja, um aproveitamento de 100%.
A quilometragem percorrida foi calculada com a intenção de utilizar o consumo de
óleo diesel no transporte da argila, para estimar os gastos financeiros e valores
aproximados das emissões de gases, originados da sua queima, para a atmosfera.
Desta forma, no cálculo da distância percorrida está sendo levado em conta o dobro
da distância entre a indústria e o barreiro, para se obter o consumo total de óleo
diesel utilizado, ou seja, ida e volta.
Este procedimento adotado contraria a definição de distância de transporte, que é
aquela em que o material é deslocado desde o centro de gravidade da origem até o do
destino, porém permite que se tenha, de forma simplificada, uma ordem de valor
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adotada para a análise em questão, sem que sejam considerados outros parâmetros
necessários para a determinação dos custos de transporte, o que implicaria em
levantamentos detalhados da operação, como: média aritmética simples e ponderada,
das distâncias de transporte, consumo de óleo diesel por tipo de veículo utilizado na
ida e na volta do trajeto, manutenção, etc.
Tabela 3-5 Lenha, área de terra e quilometragem percorrida
Região
Quantidade de lenha,
Quilometragem
Área de terra
em volume, consumida
percorrida 3
equivalente 2
1
3
por mês (m ou e)/mês
(ha/mês)
(km/mês)
Ituiutaba
15.637
156
27.923
M. Carmelo
1

30.000

300

53.571

Fonte: SINCOTAP e ACEMC.
A ACEMC informou que o consumo de energéticos (em média) é representado por lenha (30.000
m3), serragem (15.000 m3) e outros (15.000 m3). (b) adotou-se não fazer distinção do valor
informado pelos ceramistas em m3 para o valor em estere8.
2

Área de terra equivalente calculada utilizando dados de Thibau (2000): produção de lenha em
povoamentos nativos de cerrado é igual à média de 100 esteres/hectare.
3

Distância média de ida por viagem = 25 km (Fonte: ACEMC). Capacidade volumétrica de um
caminhão toco ≅ 28 m3na região do Triângulo Mineiro9. ⇒ {Quilometragem percorrida para o
transporte da lenha = volume total de lenha consumida ÷ capacidade volumétrica do caminhão x (2 x
distância média de ida por viagem) }.

O principal energético utilizado nas cerâmicas pesquisadas é a lenha. Algumas
cerâmicas fazem uso de serragem e outros energéticos em menor escala.
Para simplificar o levantamento de dados, utiliza-se neste trabalho somente o
consumo de lenha para correlacioná-lo com os gastos no seu transporte, a extensão
de terra abrangida com a extração, e as emissões da queima de óleo diesel e lenha.
Segundo Wittwer e Faria (1998), nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem
como em todo o Brasil, a lenha é o maior insumo energético do setor de cerâmica,
com um consumo médio aproximado de 1.550.000 tEP/ano (tonelada equivalente de
petróleo por ano).
No estado de Santa Catarina, segundo Quaresma (1990), a lenha é o principal
energético utilizado pelas indústrias de cerâmica vermelha, com um consumo de
8

Estere: unidade de medida usada para determinar volume de lenha. É equivalente a uma pilha de 1 m
frente, 1 m de altura e 1 m de fundo, definição encontrada em Veiga (1977) e ACESITA S/A (1983).
9
Informação verbal obtida de Carvoeiro na cidade de Uberlândia/MG.
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114.325 m3/mês, o equivalente a 137.190 Gcal/mês. Estima um consumo de
1.400.000 m3/ano projetando uma área equivalente de 8.000 hectares de eucalyptus.
No entanto, afirma, 78% da lenha é oriunda de mata nativa e apenas 22% de mata
implantada, segundo dados da época.
Baseando-se nestes dados de Quaresma, determina-se uma produtividade em torno
de 178 m3 de lenha por hectare de eucalipto, por ano, como média para o estado de
Santa Catarina.
No estado do Paraná, segundo a Minerais do Paraná (1997), o setor da cerâmica
vermelha utilizava-se exclusivamente de lenha como insumo energético. Com o
passar dos anos com a crise de fornecimento pelo escasseamento das reservas e
conseqüentes maiores distâncias das fontes surgiram novas alternativas como
serragem, maravalha, bagaço de cana e palha de arroz. Apresentam um consumo
anual de lenha de 407.554 m3, para uma produção de 789.485 milheiros de peças
cerâmicas, nas quatro regiões do estado.
Neste Estado os índices de consumo de lenha variam de 0,18 a 0,95 m3/milheiro,
alertando a fonte que estes números não representam a realidade, em virtude da
diversidade de energéticos utilizados e em quantidades variadas, e tipos de fornos
com diferentes rendimentos. Ainda no Paraná, a distância média para ir buscar lenha,
da olaria até a fonte, é de 44,5 km.
Segundo Thibau (2000), a produção de lenha em esteres por hectare é muito variável
para os povoamentos florestais nativos e apresenta os seguintes dados de produção
para Zona de Cerrado: mínimo de 70, máximo de 170 e valor médio de 100 esteres
de lenha por hectare.
Sobre o volume de lenha consumida cabem, ainda, alguns esclarecimentos, pois via
de regra os ceramistas da região pesquisada informam as unidades correntes de
medida ora em m3, ora em estere, como se representassem a mesma quantidade.
Os consumos de lenha por milheiro, obtidos com os dados em m3 (Tabela 3-6), estão
dentro dos parâmetros encontrados por Ioshimoto (1995) e Henriques (1993), as
unidades desses consumos foram mantidas em m3.
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Região
Ituiutaba
M. Carmelo
(*)

Tabela 3-6 Índices de consumo por milheiro
Consumo de argila Consumo de lenha por Quilometragem
percorrida (*) por
milheiro de telha
por milheiro de telha
3
3
(m /milheiro)
(m /milheiro)
milheiro de telha
2,8
2
29,7
2,2
0,7
21,4

(distância percorrida com o transporte da argila + da lenha) ÷ quantidade de milheiros de telhas
produzidas.

Dados de Ioshimoto (1995) mostram um consumo de 0,00182 m3 de argila por telha
fabricada em Monte Carmelo, ou seja, 1,82 m3 de argila por milheiro de telha,
praticamente coincidindo com o valor obtido neste diagnóstico de 0,002 m3 de argila
por peça de telha.
Sobre o índice de consumo de lenha por milheiro, também desconsiderando o
consumo de outros energéticos, Minerais do Paraná (1997) apresenta valores
variando de 0,18 a 0,95m3.
O SEBRAE-RJ (1999) apresenta como consumo específico dos fornos tipo chama
reversível, o valor de 1,5 a 1,8 m3 de lenha/milheiro.
Já Ioshimoto (1995) apresenta o valor médio de 1,99 m3 de lenha por milheiro de
telha como sendo representativo do parque cerâmico de Monte Carmelo, valor que
coincide com o consumo da região de Ituiutaba, mas é o dobro do consumo apurado
para Monte Carmelo conforme dados da Tabela 3-6, indicando que o consumo
informado no diagnóstico está subestimado, ou a partir de 1995, a lenha foi
substituída em grande parte por outro energético.
Em virtude de que o consumo de energéticos é distinto para cada indústria e região,
que utilizam diversos tipos de energéticos e em quantidades variáveis, o índice de
consumo de lenha por milheiro é apenas ilustrativo, não devendo ser considerado
como representativo da atividade e nem comparável sem o detalhamento necessário.
Deve-se levar em conta também que o desenvolvimento tecnológico proporciona
mudanças no consumo de energéticos na indústria e as crises energéticas
contemporâneas têm impulsionado os setores produtivos na busca de alternativas
para a redução de consumo e substituição das fontes de energia utilizadas, por
exemplo, pelo gás natural.
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3.4

Dados sobre os resíduos gerados

Os resíduos gerados no processo de fabricação das telhas são telhas inteiras que não
apresentam, após a queima nos fornos, as características exigidas para a
comercialização; e também, pedaços de telhas (cacos) originados da quebra das
telhas devido à movimentação a que são submetidas. Neste trabalho serão chamados
simplesmente de cacos.
Denomina-se, então, por “quebras da produção”, em porcentagem, a quantidade de
telhas refugadas após a queima, que constituem os resíduos gerados (cacos). Os
fabricantes declararam o percentual que admitem para esta quebra da produção em
função do número de peças fabricadas.
Tabela 3-7 Quantidade de resíduos gerados (cacos) por mês
Massa de
Volume de
Quebra declarada Quantidade de
1
2
cacos
cacos
cacos 3
em %
(peças)
(média informada)
(toneladas)
(m3)
Ituiutaba
3,08
239.439
407
545
M. Carmelo
3,00
1,350 milhões
2.295
3.072
Região

1

Porcentagem de peças descartadas em relação à quantidade produzida. Fonte: SINCOTAP e
ACEMC.

2

Para apurar a massa dos cacos foi utilizada a massa seca média de uma telha tipo Plan após a
queima = 1,58 kg, e corrigida para 1,7 kg devido a umidade (adotada umidade natural média
anual de 7,6%), dados de Ioshimoto (1995). Com esta massa calculou-se a quantidade de cacos.

3

Volume dos cacos calculado utilizando a densidade aparente de pilhas de telhas e cacos de telhas
depositados no pátio da indústria, portanto com umidade, calculada a partir de informações
fornecidas pela Indústria Alto Paranaíba - Monte Carmelo: volume da caçamba da máquina
carregadeira = 1,53 m3; tara da carregadeira = 10.020 Kg; 1a. Pesagem = 11.000 kg; 2a. Pesagem
= 11.150 kg; 3a. Pesagem = 11.340 kg; massa unitária média calculada = 747 kg/m3.

No estágio tecnológico atual a geração de refugos após a queima é uma questão de
quantidade, ou seja, é possível controlar, mas não eliminar totalmente. Durante o
levantamento de dados para o diagnóstico, alguns ceramistas chegaram a afirmar que
certas cerâmicas apresentam quebras de até 15%. No entanto, de forma prudente,
acreditando na possibilidade de controlar estas perdas, aceitou-se o percentual
apresentado como médio pelos ceramistas, de 3% de quebra, como sendo um limite
difícil de ser reduzido.
Este percentual de quebra aparenta ser muito variável não só de indústria para
indústria, como também de região para região. Segundo Quaresma (1990), as perdas
no processo de fabricação das indústrias de cerâmica vermelha, do estado de Santa
Catarina, atingem percentuais acima de 10%, para 17% das empresas, tendo como
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principal causa o manuseio do produto intermediário e final. Já Henriques et al.
(1993) indicam que a perda de produtos em fornos tipo Caieiras pode atingir em
média 30%.
Na Holanda, segundo Hendriks (2000) os tijolos cerâmicos representam 95% do total
de produtos de cerâmica. Os resíduos da fabricação dos tijolos (“chamotte”)
representam 1% da produção (23000 ton/ano) e são utilizados em pisos de quadras de
tênis e em pisos batidos (possivelmente passeios). Estes dados são apresentados
somente como uma ilustração em virtude de que estão relacionados à produção
somente de tijolos maciços em um sistema de produção que difere dos
procedimentos de fabricação das telhas de cerâmica vermelha. Possivelmente os
resíduos da fabricação de tijolos maciços, na prática corrente no Brasil, sejam
gerados com percentual desta ordem de valor, pois as exigências que levam ao
descarte dos produtos defeituosos após a queima, neste caso, são menos rigorosas.
Decidiu-se por calcular, então, a quantidade de resíduo gerado utilizando a
porcentagem de quebra informada pelos ceramistas (3%), multiplicando-a pela
quantidade de telhas produzidas. Em seguida a massa de cacos foi determinada
utilizando-se a massa média de telhas do tipo Plan, após a queima –portanto secas–,
segundo Ioshimoto (1995), representando a média de 24 cerâmicas de Monte
Carmelo, e corrigida adotando um teor médio de umidade de 7,6%, perfazendo uma
massa úmida de 1,7 kg/telha; em virtude de que a massa da telha tipo Plan é a menor
entre os tipos de telhas fabricadas, como por exemplo, a telha Colonial, a massa
assim determinada é a mínima possível de ocorrer. Finalmente o volume dos cacos
foi determinado utilizando a densidade de massa aparente de uma pilha de cacos,
determinada no pátio da indústria Alto Paranaíba, Monte Carmelo, utilizando o
maquinário disponível. Veja Tabela 3-7.
Tabela 3-8 Descarte mensal dos cacos
Região

Quantidade de caminhões 1

Quilometragem
percorrida 2 (km)

km / tonelada
cacos 3

39

390

0,96

219

2.190

0,96

Ituiutaba
M. Carmelo
1

3

considerando 14 m de cacos por caminhão.

2

para distância média adotada de 5 km;Distância percorrida para o descarte dos cacos = 5 x 2(ida e
volta) x quantidade de caminhões(viagens) por mês.

3

índice: quilometragem percorrida no descarte por tonelada de caco descartada.
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Para a determinação da quantidade de caminhões necessária para o descarte (botafora) dos cacos (em outras palavras, o número de viagens), adotou-se como
capacidade média de carga dos caminhões 14 m3, conforme informação obtida de
uma indústria de Monte Carmelo10. Em virtude da baixa massa unitária dos cacos,
747 kg/m3, a carga nos caminhões gira em torno de 10.500 kg.

Figura 3.6 Local de deposição clandestina de cacos de telhas na periferia da cidade
de Monte Carmelo/MG (mar./2000).
A quilometragem percorrida no descarte, foi determinada pelo mesmo procedimento
adotado no caso da argila (veja Tabela 3-4) e da lenha (veja Tabela 3-5), ou seja,
como o interesse é determinar a quantidade de óleo diesel gasta no transporte, -como
parâmetro único para se estimar os gastos mensais e os impactos ambientais-, a
quilometragem percorrida foi determinada multiplicando-se a distância média de
transporte por 2 (ida e volta), e pela quantidade de viagens –representada pela
quantidade de caminhões apurada– (veja Tabela 3-8).
A distância média de transporte de 5 km foi adotada em virtude da grande
variabilidade das respostas dos ceramistas. Foram informadas distâncias variando
desde 1 km até 60 km, para o descarte dos resíduos. As distâncias menores, até 10
km, representando os locais denominados de lixões, mas que aparentemente são
locais clandestinos; as distâncias maiores representando locais diversos, como
erosões, estradas de fazendas, e outros na região. Desta forma, achou-se prudente
adotar um valor médio, bem conservador, como distância de transporte dos cacos,
10

Informação verbal obtida de proprietário de uma indústria: capacidade da caçamba de um caminhão
= 12 m3, mas comporta até 14 m3 enlonado.
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representando a periferia das cidades. Sendo, então, a distância de transporte igual a
5 km, a quilometragem percorrida por viagem (ida e volta) equivale a 10 km.
3.5

Conteúdo energético, impactos e custos relacionados com os resíduos

Para efeito de simplificação denominou-se, neste trabalho, como conteúdo energético
dos resíduos (cacos), a quilometragem percorrida total relacionada com os
transportes desde a sua geração e descarte –do berço ao túmulo–, e as quantidades de
argila e de lenha relacionadas com a sua fabricação.
Tabela 3-9 Gasto energético estimado para os resíduos da fabricação de telhas
cerâmicas na região de Ituiutaba e Monte Carmelo, MG
Região
Quilometragem
Consumo de argila 2 Consumo de lenha 3
1
percorrida total
(m3/mês)
(m3/mês)
(km/mês)
Ituiutaba
7.490
686
482
M. C.
31.061
3.000
900
1

Inclui a quilometragem percorrida no transporte da argila + da lenha + do resíduo.

2

Volume de argila gasto nos cacos determinado aplicando-se o % de quebra informado ao consumo
total de argila, conforme Tabela 3-4.
3

Volume de lenha gasta para a queima dos cacos determinado aplicando-se o % de quebra
informado ao consumo total de lenha, videTabela 3-5.

A quilometragem percorrida total, relacionada com os cacos, está representada pelo
somatório dos valores de quilometragens percorridas referidas ao transporte da
argila, da lenha e dos cacos.
No caso das parcelas originadas no transporte da argila e da lenha, aplicou-se os
percentuais de quebra de 3% (M.C.) e de 3,08% (It.) aos valores de quilometragem
percorrida apurados para a argila (conforme Tabela 3-4) e para a lenha (Tabela 3-5).
Exemplificando tem-se:
A quilometragem percorrida para transporte da argila, no pólo de Ituiutaba, é igual a
202.598 km (Tabela 3-4). Aplicando-se a quebra de 3,08% têm-se 6.240 km
embutidos nos cacos. Do mesmo modo, a partir da quilometragem percorrida de
908.800 km se obtém 27.264 km embutidos nos resíduos em Monte Carmelo.
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A quilometragem percorrida para transporte da lenha, no pólo de Ituiutaba, é igual a
27.923 km (Tabela 3-5). Aplicando-se a quebra de 3,08% apuram-se 860 km
referentes aos resíduos. Para os 53.571 km apurados, chega-se a uma quilometragem
de 1.607 km embutida nos cacos em Monte Carmelo.
A quilometragem percorrida relacionada com o descarte dos cacos, no pólo de
Ituiutaba é igual a 390 km, e 2.190 km em Monte Carmelo, conforme Tabela 3-8
Descarte mensal dos cacos.
A quilometragem total percorrida relacionada com os cacos, do berço ao túmulo, é
igual ao somatório destas três parcelas anteriores, ou seja, 7.490 km/mês para o pólo
de Ituiutaba, e 31.061 km/mês para o pólo de Monte Carmelo.
Tabela 3-10 Áreas degradadas estimadas no ciclo de vida de telhas na região de
Ituiutaba e Monte Carmelo, MG*
Região Devido à extração Devido à lenha
Devido à
Área total
2
de argila 1
deposição 3
Ituiutaba
0,17 ha/ano
4,8 ha/ano
0,22 ha/ano
5,19 ha/ano
M. C.
0,72 ha/ano
9,0 ha/ano
1,23 ha/ano
10,95 ha/ano
* projeção das áreas relacionadas somente com os resíduos gerados e não com a produção total de
telhas.
1
área degradada = volume de argila (Tabela 3-4) ÷ profundidade média de exploração de 5 m (dado
de Ioshimoto,1995) x quebra da produção em %.
2
área degradada = volume de lenha (Tabela 3-5 ) ÷ 100 e/ha (dado de Thibau, 2000) x quebra da
produção em %.
3
área degradada = volume de cacos ÷ altura da deposição de 3 m.

Com os dados da Tabela 3-10, têm-se uma idéia das implicações dos resíduos
gerados, no que diz respeito à extensão de terra que sofre impacto da geração de
refugos. Desta forma, a área total apurada em cada região deveria ser objeto de
recuperação, impondo despesas adicionais às indústrias, mas em caso de omissão o
ônus ficaria para o poder público. Ilustração de área de deposição clandestina de
cacos de telhas pode ser vista na Figura 3.6.
Para a apuração das emissões para a atmosfera, foi considerado somente o CO2
originado da queima do óleo diesel utilizado no transporte e da queima da lenha nos
fornos. Desta forma, os valores obtidos são bastante conservadores considerando que
outros energéticos também são utilizados, e outras formas de emissões, como de
poeiras, também ocorrem na atividade produtiva.
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Tabela 3-11 Impacto ambiental relacionado com os resíduos (emissões p/ atmosfera)
Região
CO2 devido ao
CO2 devido à
CO2 total
diesel 1 (t/mês) lenha 2
(t/mês)
(t/mês)
Ituiutaba
2,4
14,2
16,6
M. Carmelo
9,8
26,6
36,4

1

emissão de CO2 devido à combustão de óleo diesel = quilometragem percorrida total referente aos
resíduos (conforme Tabela 3-9) x 0,316. Considerando 316g de CO2 por litro de diesel e consumo
de 1 km/litro.
2
devido à queima nos fornos. (apurado conforme considerações a seguir)

A emissão de CO2 devido ao transporte embutido nos resíduos foi, então,
determinada multiplicando-se o índice de 0,316 kg de CO2 por litro de óleo diesel11
consumido pela distância total percorrida embutida nos resíduos, do berço ao túmulo.
Considerando o consumo de 1 litro de óleo diesel por km percorrido (a própria
distância percorrida, então) obtém-se: 7.490 x 0,316 = 2,4 t mensais de CO2 para a
região de Ituiutaba; e 31.061 x 0,316 = 9,8 t mensais de CO2 para a região de Monte
Carmelo.
Para a estimativa da emissão de CO2 através da queima da lenha em fornos,
considerou-se as seguintes relações encontradas:
- 20% da massa da lenha se convertem em gases não condensáveis (F. ACESITA,
1982).
- Destes 20%, 59% em volume são de CO2, e 33% são de CO, (F. ACESITA, 1982).
- Densidade básica da lenha (média adotada) = 0,5 g/cm3, Brito et al. [s/ data].
O consumo de lenha relativo aos resíduos (apurado na Tabela 3-9) e multiplicado
pelo fator de conversão 0,5 (estéreo para m3) implica no volume real de lenha, que
multiplicado pela densidade básica de 0,5 g/cm3 fornece a massa de lenha
consumida. Os gases da queima representam 20% desta massa. Finalmente, 59%
destes gases representam a emissão de CO2 para a atmosfera.
Para a região de Ituiutaba tem-se: consumo de 482 m3 x 0,5 x 0,5 x 0,2 x 0,59 = 14,2
toneladas de CO2 por mês. Para a região de Monte Carmelo: 900 x 0,5 x 0,5 x 0,2 x
0,59 = 26,6 toneladas de CO2 por mês.

11

Óleo diesel: C9H20 ; 9 (CO2): 396 g ; considerando 80% da combustão: 316 g / litro de óleo diesel.
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Região
Ituiutaba
M.
Carmelo

Tabela 3-12 Custos embutidos nos resíduos em R$/mês
Transporte
Custo fabril +
Custo fabril 1
Transporte p/
embutido na
transporte no
3
descarte
fabricação 2
descarte
35.759,18
10.079,58
554,00
36.313,18
201.987,00

41.023,80

3.128,00

205.115,00

1

Valor de custo dos resíduos para as indústrias considerando o custo de fabricação da telha,
conforme detalhamento no texto a seguir.
2
Parte do custo fabril é relativa ao custo do transporte na fabricação. Ex.: 239 milheiros x 29,7
km/milheiro x R$1,42 = R$10.079,58.
3
Custo, para as indústrias, embutido nos resíduos devido ao transporte no descarte (veja Tabela 3-8),
determinado conforme detalhamento no texto a seguir.

Para apurar os custos embutidos nos resíduos originados da produção, utilizou-se o
preço de custo de um milheiro de telha, determinado por Ioshimoto (1995), de
R$54,33 em maio de 1995, corrigido monetariamente pela variação do IGP-m até
junho de 2004, utilizando dados da Editora PINI12, resultando no custo de produção
igual a R$149,62. À época o preço de pauta (preço de venda estipulado para o
produto para fins de tributação) era de R$100,00, que corrigido monetariamente até
junho de 2004 resulta em R$275,39. Em cotação de preço feita na loja de materiais
de construção Basal, em Uberlândia, MG, o preço do milheiro da telha Plan (32
peças por m2) é de R$280,00, indicando que a correção monetária efetuada pelo IGPm corresponde à realidade do mercado desta telha.
Adotando, então, o valor de R$149,62, como custo de produção atualizado para
junho de 2004, e multiplicando pela quantidade de peças descartadas,
conformeTabela 3-7, resulta no valor desperdiçado ou embutido nos cacos.
O custo embutido nos resíduos, devido ao transporte no descarte, está aqui
relacionado somente com as despesas de óleo diesel para simplificar sua apuração e
por representar um custo que a indústria “enxerga”. Foi considerada a quilometragem
percorrida projetada, relacionada somente com o descarte dos resíduos (conforme
Tabela 3-8), considerando que o transporte seja realizado pela própria indústria.
Adotou-se a distância média de 5 km para o descarte, o consumo de 1 litro de óleo

12

Atualização monetária. Disponível em: http://www.pini.com.br/datapini acesso em 19 de julho de
2004.
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diesel por quilometro rodado, e o preço atual (29/07/2004) do óleo diesel de R$1,42
por litro.
Observa-se que o custo do descarte dos resíduos, para as indústrias, representa
somente 1,5% do custo total embutido nos resíduos, razão pela qual as indústrias não
sentem estímulos para adotarem outras alternativas que não o descarte.
Quando se considera o custo dos resíduos frente ao faturamento projetado, para uma
produção global (Ituiutaba + Monte Carmelo) de 52,774 milhões de peças, ao preço
médio de venda de R$280,00/milheiro (receita projetada de R$14.776.720,00),
verifica-se que o prejuízo causado pelo transporte dos resíduos (R$3.682,00)
representa somente 0,03% da receita projetada.
Tabela 3-13 Custos estimados para uma possível gestão pública dos resíduos
Quantidade Custo estimado 1
Custo estimado 2
Região
(toneladas)
(US$/mês)
(R$/mês)
(R$/ano)
Ituiutaba
407
1,241.00
3.830,96
45.971,60
M.
2.295
7,000.00
21.609,00
259.308,00
Carmelo
1

Para um custo de US$ 0.61 por tonelada por t.km rodado (D’ÁVILA, 1999). E distância média
de transporte de 5 km (neste caso somente distância de ida, conforme tratado no Item 3.3).
2
Considerando cambio atual (30/06/04) de R$3,087.

Para efeito da determinação do custo para a gestão pública dos resíduos de cerâmica,
utilizou-se o custo de US$0.61 por tonelada por quilometro rodado, conforme dados
de D’Ávila (1999).
Este custo para a gestão, naturalmente, é distinto daquele projetado como gastos das
indústrias no descarte dos resíduos (aquele que a indústria “enxerga”), pois leva em
conta a gestão como um todo e não somente os gastos com óleo diesel no transporte,
aqui utilizado como mera estimativa das despesas. Esta estimativa está relacionada
com a cidade de Belo Horizonte, e apresenta valores muito diferentes dos informados
por outros autores, como pode ser visto no texto em seguida.
No caso da gestão dos resíduos nestes moldes (US$0.60 por tkm), o que pode ser
considerado conservador, os gastos anuais projetados atingem os valores de
R$45.971,60 para a região de Ituiutaba, e R$259.308,00 para a região de Monte
Carmelo, isto sem levar em conta os impactos ambientais da acumulação clandestina
dos resíduos em determinados locais que demandariam recuperação.
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Dados de custos da gestão de RCD (resíduos da construção e demolição) de diversos
municípios de médio porte no Brasil, apontados por Pinto (1999), apontam valores
bem maiores, entre US$ 5.4/ton até US$ 14.8/ton dependendo das condições locais.
Ao câmbio de R$3,087, a faixa de custos vai de R$ 16,67 a R$ 45,68. Uma faixa
muito ampla para ser usada como referencial para as cidades de Monte Carmelo e
Ituiutaba, talvez seria aplicável o valor inicial desta faixa.
Brito Filho (1999) cita dados da Prefeitura Municipal de São Paulo, que recolhe
diariamente 4 mil toneladas de entulho um custo mensal de R$ 4,5 milhões.
Projetando 120 mil toneladas por mês, o custo equivalente por tonelada fica em torno
de R$37,50.
Considerando um custo atualizado para junho de 2004, para a reciclagem de resíduos
da construção civil, de R$7,24 por tonelada de agregado reciclado ou R$7,67/m3,
(conforme dados originais obtidos da Estação de Reciclagem de Estoril, em Belo
Horizonte13) pode-se visualizar o seguinte quadro:
Tabela 3-14 Quantidade e custo para produção de agregado reciclado
Região
Vol. Agreg. Reciclado 1 Custo produção Agreg. Reciclado 2
(m3/mês) ou (m3/ano)
(R$/mês)
(R$/ano)
Ituiutaba
(384) ou (4.600)
2.945,28
35.343,36
Monte Carmelo
(2.165) ou (25.981)
16.605,55
199.266,60
Volume de agregado reciclado = massa de resíduos (conforme Tabela 3-7) ÷ massa unitária do
agregado igual a 1,06 t/m3 (conforme Item5.4.5)
2
Para um custo atualizado de R$7,67/m3 (conforme dados da Estação de Reciclagem de Estoril, Belo
Horizonte).
1

Estes dados apresentados utilizam custos para a cidade de Belo Horizonte, cidade de
porte muito diferente das cidades em estudo neste trabalho, no entanto, as estimativas
se referem a um processo que poderia ser muito similar e servem para dar uma ordem
de grandeza.
Verifica-se que, com esta projeção de dados, os custos para a reciclagem dos
resíduos atingem aproximadamente 75% dos custos necessários para a gestão
pública. No caso da região de Ituiutaba, para um custo mensal para a reciclagem de
R$ 2.945,28 tem-se comparativamente um custo de gestão de R$ 3.830,96. Para a
13
Segundo informações recebidas por -mail, da Enga. Miriam de Jesus Coelho, da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte (GERSER-O, GERLU-O e SCOMGER-O, da PMBH), em 22/02/02, o
custo por tonelada de agregado produzido é de R$ 5,00 ou R$5,30 por m3.
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região de Monte Carmelo os custos para reciclagem de R$ 16.605,55 podem ser
comparados com um custo para a gestão pública de R$ 22.090,00.
Embora estas projeções tenham sido feitas com dados de outra localidade, com
realidade diferente das duas cidades em estudo, observa-se que, caso seja mantida a
lógica dos custos de gestão e reciclagem, a reciclagem é menos dispendiosa, evita os
impactos ao meio ambiente como poluição visual, degradação de áreas de solo,
criação de ambiente propício à proliferação de vetores de doenças, além do que gera
um produto que pode ser comercializado.
3.6

Potencial para a reciclagem

Do ponto de vista tecnológico, os resíduos cerâmicos apresentam potencialidade de
uso variado, desde como agregado para concreto, argamassa ou artefatos de cimento,
onde participariam como inerte, filer -possivelmente com alguma atividade
pozolânica-, material de sub-base ou base de pavimentação, cobertura para quadra de
tênis e, ainda, poderiam ser reaproveitados no próprio processo de produção da
indústria cerâmica.
Cada alternativa de emprego implica em determinadas exigências quanto às
características intrínsecas do material, as quais dependem da natureza de suas
partículas; as características da reciclagem também influenciam devido à variação
dos tamanhos de grãos e da forma; características específicas de uma determinada
utilização também devem ser levadas em conta como, por exemplo, a resistência à
abrasão Los Angeles para agregados para base e sub-base de pavimentos; a
compatibilidade entre volume de geração e de demanda (consumo), aceitação pelos
consumidores, o custo do processamento, são alguns dos fatores que têm implicação
na potencialidade para a reciclagem do resíduo.
3.6.1 Potencial quantitativo
A estimativa da quantidade de serviços ou obras que se podem executar com os
resíduos permitem vislumbrar um campo de benefícios, se constituindo em
importante parâmetro para a decisão de se reciclar os resíduos.
Segundo Pinto (1986), para a execução de uma edificação residencial de 50 m2 de
área construída, seriam gastos 30 m3 de resíduos reciclados para se executar as

47

fundações, vedações revestidas e contrapisos, representando um consumo de 0,6 m3
de agregados por m2.
Dados obtidos da Secretaria de Habitação, da Prefeitura Municipal de UberlândiaPMU14, permitem cálculos próximos aos de Pinto (1986) e quantificam em 20 m3 a
necessidade de agregados –sendo 10 m3 de areia média, 7,5 m3 de areia fina, e 2,5 m3
de brita1)- para a execução de uma unidade habitacional de com área construída de
42,54 m2, estando incluídos os seguintes serviços: concreto para 11 brocas de
fundação (Φ20cm x 1,5m), preenchimento de canaletas dos baldrames (14cmx19cm)
e contrapiso com espessura máxima de 5 cm; argamassa para assentamento e
revestimento de alvenarias internas e externas. Estes dados indicam um consumo de
0,5 m3 de agregado por m2 de área construída.
Ainda segundo Pinto (1986), para a execução de 1 metro de sub base de
pavimentação urbana, com 15 cm de espessura e 9m de largura, seria necessário em
média 1,35 m3 de resíduos.
D’Ávila (1999) apresenta os seguintes dados sobre a reciclagem de entulhos da
construção civil na cidade de Belo Horizonte/MG: para a quantidade de 38.325
toneladas no ano de 1997, estima-se uma reciclagem de 8,8 mil t/mês e conseqüente
produção de 5.500 m3 de agregados reciclados. Com esta quantidade, destaca a
autora, poderiam ser executados:
-

Sub-base ou tratamento primário de ruas totalizando 4 mil m/mês;

-

Briquetes para calçadas: 35 mil m/mês;

-

Blocos para muração 40 mil m/mês;

-

Agregados para “rip-rap” para contenções de encostas: 1,8 mil m/mês;

-

Blocos para alvenaria de 920 casas populares com 40 m2 de área construída/mês;
dentre outras possibilidades.

14

Memorial descritivo (cópia) fornecido pela Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, maio de 2004.
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Para se ter uma dimensão comparativa da quantidade de serviços que poderiam ser
executados, somente os resíduos da região de Monte Carmelo, com 27.538 t/ano,
representam o equivalente a 72% da massa de entulhos da construção civil (que
incorporam várias fases sólidas, inclusive a cerâmica) conforme relatado por D’Ávila
(1999) para a cidade de Belo Horizonte no ano de 1997, que foi de 38.325 ton.
Resguardadas as diferenças das características destes dois resíduos, pode-se estimar
uma enorme quantidade de serviços para emprego dos resíduos cerâmicos.
Vislumbra-se, então, o seguinte quadro quantitativo na Tabela 3-15 para a utilização
dos agregados reciclados dos resíduos de telhas.
Tabela 3-15 Possibilidade de produção de casas populares
Região
Volume ART (1)
Casas de 44 m2
Casas de 44 m2 (2)
(m3/mês)
(unid/mês)
(unid/ano)
Ituiutaba
385
19
231
M. Carmelo
2.165
108
1299
(1)

Volume de agregado reciclado = massa de resíduos, conforme Tabela 3-7 ÷ massa unitária do
agregado igual a 1,06 t/m3 (conforme Item5.4.5)
(2)
A PMU (2004) quantifica em 20 m3 de agregados (areia fina + média e brita 1), para construir as
brocas (11), canaletas de fundações, contrapiso (5cm) e vedações revestidas e de uma casa de
44,52m2.

Considerando estes dados, somente para a região de Monte Carmelo (40 indústrias),
estima-se a possibilidade de suprir o consumo de agregados para a construção de 32
casas populares de 44 m2, por ano por indústria, em média, ou 1299 casas por ano.
Tabela 3-16 Possibilidade de execução de pavimentos
Região
Volume de ART 1
Sub base 2
Sub base
3
(m /mês)
(m/mês)
(km/ano)
Ituiutaba
385
160
1,92
M. Carmelo
2.165
902
10,8
Volume de agregado reciclado = massa de resíduos (conforme Tabela 3-7 ÷ massa unitária do
agregado igual a 1,06 t/m3 (conforme5.4.5)
2
para executar 1 metro de sub-base de pavimentação urbana, com 15 cm de espessura e 9 m de
largura é necessário 1,35 m3 de agregado compactado. Com uma massa específica aparente seca de
1,61 t/m3 resulta em 2,9 t ou 2,4 m3 de agregado (p/ massa unitária de 1,22 t/m3) para 1 m de
comprimento de base de pavimento.
1

Caso se viabilize o emprego dos resíduos em camadas de pavimentos, somente na
região de Monte Carmelo a extração de cascalho natural poderia ser reduzida em
mais de 2 mil metros cúbicos por ano, suprindo o consumo para a execução de quase
11 km de base ou sub-base de pavimento.
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Tabela 3-17 Quantidade estimada para produção de alvenaria
Região
Vol. de ART 1 Bloco de concreto 2
Argamassa assentamento 3
(m3/mês)
(milheiro/mês)
(m2 de alv./ mês)
Ituiutaba
384
120
42.667
M. Carmelo
2.165
677
240.555
1
2

3

Volume de agregado reciclado = massa de resíduos (conforme Tabela 3-7 ÷ massa unitária do
agregado igual a 1,06 t/m3 (conforme5.4.5)
Fabricação de bloco de concreto vazado, considerando a área líquida de um bloco (com dimensões
nominais de 10 x 20 x 40 cm) igual a 1,6 dm2; adotando um traço genérico de 1:6 (cim:agreg, em
volume úmido), o consumo de agregado por milheiro de bloco seria de aproximadamente 3,2 m3.
Produção de argamassa de assentamento de tijolos em parede de ½ vez, conforme detalhamento no
texto a seguir.

Os dados referentes à quantidade de argamassa de assentamento apresentados na
quarta coluna da Tabela 3-17, foram estabelecidos considerando o uso de bloco
cerâmico para alvenaria de vedação com dimensões reais de 9x19x24 cm (parede de
½ vez), e espessura das juntas de assentamento verticais e horizontais de 1 cm. Neste
caso, a cada 1 m2 de alvenaria são necessários aproximadamente 0,009 m3 de
argamassa de assentamento. Considerando que para um traço genérico de 1:2:9 (de
cimento:cal hidratada:agregado úmido) em volume, a quantidade de agregado é
aproximadamente igual ao volume de argamassa, ou seja, o consumo de agregado
será de 0,009 m3/m2 de alvenaria.
3.6.2 Uso potencial
Para a seleção de possíveis aplicações, tendo em conta os aspectos tecnológicos, a
caracterização dos resíduos se faz necessária, envolvendo aspectos químicos, físicos,
e mecânicos, que irão interferir na qualidade e durabilidade das aplicações.
Com base na caracterização dos resíduos podem ser selecionadas formas de
reciclagem que maximizem o seu potencial intrínseco e que apresentem vantagens
competitivas potenciais em termos de desempenho e não somente em termos de
preço ou custo (JOHN, 1996).
A pesquisa de tecnologias de reciclagem de resíduos industriais como materiais de
construção encontra-se bem desenvolvida, no entanto tem se concentrado
principalmente nas áreas de cimento, concreto e argamassas, esquecendo de outras
aplicações talvez mais adequadas para muitos resíduos (JOHN, 1999). Outra
constatação é que a maioria das experiências com reciclagem de resíduos são
relativas aos da construção civil que incorporam várias fases sólidas em percentuais
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variados, não sendo, portanto o caso dos resíduos da fabricação de telhas de cerâmica
vermelha.
No caso dos resíduos exclusivamente cerâmicos, poucas são as experiências
conhecidas até este momento pelo autor, reforçando a necessidade de se investigar
estas fontes bem delimitadas, que do ponto de vista de geração apresentam um lado
positivo que é a concentração no próprio local da indústria, são resíduos limpos, ou
seja, não tem contaminação (ou mesmo mistura de fases distintas), desde que
corretamente armazenados.
Além das experiências relatadas no capítulo 2, item 2.3, no exterior percebe-se uma
restrição quanto ao uso do resíduo cerâmico, quando limitações são feitas para sua
concentração no resíduo de construção e demolição. Isso pode ser constatado nas
especificações

“concept

25.1-96.07/96096.03”15,

para

agregados

reciclados,

baseadas na European Directive on Construction Products, que trata da aplicação em
camadas de base e sub-base e no projeto de Norma da União Européia (UNE,
1999)16.
Alguns estudos recentes com resíduos cerâmicos foram realizados no Brasil, mas
nenhum deles com resíduos exclusivamente da fabricação de telhas. Martins et al.
(2004) investigaram os efeitos nas propriedades mecânicas do concreto, decorrentes
da substituição tanto do agregado graúdo (brita) como do agregado miúdo (areia),
por agregados de dimensões similares obtidos da cominuição adequada de rejeitos da
indústria de cerâmica vermelha (tijolos e telhas). O concreto de cimento Portland
avaliado apresentou um consumo de 150 a 250 kg de cimento por m3. Concluíram
que o concreto resultante é apropriado para confecção de elementos não estruturais
(calçadas, guias, postes domésticos, muros, mourões etc) com as vantagens da não
utilização de areia e brita, e os conseqüentes benefícios ambientais.
Bastos e Cerri (2004) avaliaram a influência da substituição do agregado natural por
agregado reciclado (blocos cerâmicos moídos), em argamassas de assentamento e
revestimento. Foram produzidas argamassas mistas de cimento, cal e agregado, no
traço 1:2:8, com substituição de 25%, 50%, 75% e 100% de agregado natural por
15
Cópia fornecida pelo Prof. Dr. Enric Vazquez, Universitat Politécnica da Catalunha-UPC-ES
(junho/2004)
16
Texto do Projeto de Norma UNE fornecido pelo Prof. Dr. Enric I. Vazquez da UPC-Espanha.
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cerâmico, incluindo a argamassa referência, sem adição de agregado cerâmico. A
composição com 25% de agregado reciclado apresentou o melhor resultado em
relação à resistência à compressão axial, apresentando valor 108,5 % superior ao da
argamassa referência. Destacaram a importância do fator de empacotamento de
partículas nas propriedades das argamassas, sendo fundamental o controle da
distribuição dos tamanhos de partículas e da proporção entre eles.
A experiência do uso dos resíduos cerâmicos de telhas na cidade de Monte Carmelo,
segundo relato dos engenheiros Gilberto C Mello e Elias José Bechara do
Departamento de Estradas de Rodagem-18a CRG-DER/MG17 indica que o material
tem pouca durabilidade. Os cacos de cerâmica foram aplicados no leito de rodovias
sem revestimento asfáltico (rodovias de chão) em mal estado, e compactados com os
próprios veículos transportadores (caminhões e tratores de rodas) para a recuperação
do leito carroçável. Segundo eles, o serviço dura mais ou menos de 3 a 6 meses,
voltando a apresentar os mesmos problemas. Observaram que material quebra-se à
medida que vai sendo solicitado pelo tráfego, e vai virando pó. Como o resíduo não
tem custo, e o cascalho natural tem restrições de extração crescentes, eles optam por
usá-lo, mas o serviço não é durável.
Esta constatação por um lado é positiva, pois mostra que o material poderia até ser
compactado com os próprios veículos da construção, evitando a britagem; por outro
lado, é preocupante quando se constata que o material assim compactado não é
estável, quebrando-se indefinidamente. Isso leva à indagação sobre as causas que
levam o material a se quebrar continuamente. Poderia ser por deficiência da
compactação, ou por apresentar baixa resistência, esta última inviabilizaria seu
emprego em pavimentos, e isso deve ser investigado.
Desta forma, se torna imprescindível o estudo das propriedades intrínsecas, aquelas
que dependem da natureza do material, das propriedades do material processado, as
quais dependem dos métodos de processamento e as específicas, quando o caso do
emprego exigir, por exemplo, para pavimentos normalmente se exige a resistência do
material compactado medida pelo Índice de Suporte Califórnia-CBR.

17

Informações pessoais obtidas dos Engenheiros do CRG-DER/MG, em Monte Carmelo/MG,
maio/2002.
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3.7

Produção de agregados reciclados a partir de entulho de C&D

A produção de agregados através da reciclagem de resíduos da construção e
demolição, se faz mediante processos de cominuição, ou britagem, utilizando
diversos tipos de equipamentos industriais. Uma variada gama de equipamentos
podem ser utilizados, desde britadores de mandíbulas (normalmente utilizados na
britagem primária para não sobrecarregar o circuito), de impacto, de martelo
(também reconhecido como de impacto), cônico, e outros.
O processo de britagem, no campo da reciclagem de resíduos para emprego na
construção civil, é uma etapa importante e deve aliar baixos custos de implantação,
operação e manutenção, com boa capacidade de redução e adequada distribuição
granulométrica e forma dos agregados.
A capacidade de redução de vários tipos de britadores foi avaliada por Hansen (1996)
concluindo que o britador de impacto oferece maior poder de redução, conforme
ilustração na Figura 3.7. Em seguida o britador de martelos é o que oferece o maior
fator de redução. Isto quer dizer que para a mesma dimensão de entrada de um
determinado material, o britador de impacto apresenta a maior redução na dimensão
de saída.
Hansen (1996) também pesquisou a distribuição granulométrica de agregados
reciclados de concretos de diferentes qualidades (fator água/cimento variando de
0,40 até 1,2) através da britagem de corpos-de-prova (15x30cm) partidos ao meio,
concluindo que a distribuição de tamanho dos grãos se aproxima das curvas de
Fuller. Ele conclui que as características de britagem do concreto endurecido são
similares às das rochas originais. Cita ainda a confirmação destes resultados em
função de dados similares obtidos em estudos no Japão.

53

Figura 3.7 Comparação do Fator de Redução de britadores (HANSEN, 1996)
Hansen (1996) afirma que as características de britagem, assim denominadas as
investigações realizadas na Alemanha, podem ser uma útil ferramenta para o controle
do sistema de britagem e classificação. Estas características de britagem representam
a relação entre o fator de redução “R”, e os resíduos nas várias peneiras após a
britagem. Isto pode ser levado em consideração, pois diferentes tipos de britadores
proporcionam

diferentes

características

de

britagem.

Conhecendo-se

as

características do britador, a graduação de saída pode ser prevista em função da
graduação da entrada, como está ilustrado na Figura 3.8.
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Figura 3.8. Graduação de saída × graduação de entrada (HANSEN, 1996)
O autor desta tese visitou a Central de Reciclagem Estoril, em Belo Horizonte/MG,
onde está em funcionamento um britador de impacto, que tem alto poder de redução,
com bons resultados na sua utilização em vários serviços, principalmente em
camadas de sub-base de pavimentos urbanos, conforme informações da Prefeitura
local. A Figura 3.9 ilustra o britador utilizado onde se observa que não se trata de
instalações complexas.

Figura 3.9 Fotos da Estação de Reciclagem Estoril – BH (março, 2000)
Analisando uma instalação de reciclagem de RCD, vê-se que a cominuição dos
resíduos deve se constituir em uma etapa que alie eficiência de britagem com
economia de processo, equipamento de custo não elevado e que produza um material
agregado com distribuição granulométrica de tipologia contínua, com possibilidade
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de ajustes das aberturas de entrada e saída para, com esta classificação primária,
possibilitar o seu uso em serviços que demandem determinado Dmáx.
Consultando a empresa Maqbrit, fabricante de equipamentos para reciclagem de
entulho de construção civil, verificou-se que os britadores indicados para esta
utilização são os de impacto, em virtude do baixo custo de aquisição, de manutenção,
e a alta capacidade de redução, permitindo a obtenção de material com distribuição
granulométrica do tipo contínua.
Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte-SMSURO18, cerca de 90% dos resíduos de construção reciclados são denominados de “Tipo
1” e são compostos de materiais inertes, com a exclusão de gesso, metais, plásticos,
etc, admitindo-se a presença de materiais cerâmicos e pequenas porções de solo.
Como se observa, os materiais cerâmicos são admitidos na mistura do RCD, porém
representam somente uma parcela das fases constituintes do resíduo processado.
O agregado obtido nas estações de reciclagem de Belo Horizonte apresenta
distribuição granulométrica classificada como descontínua, com deficiência de
materiais na faixa de pedregulho e excesso de material fino, partículas frágeis e
porosas, implicando em absorção mais elevada do que a dos agregados naturais,
conforme dados daquela secretaria municipal.
Informam também que este agregado reciclado tem sido utilizado com sucesso na
execução de: revestimento primário de vias, reforço de subleito, execução de subbase e base para pavimentação, aterro de valas, aterro de erosões. Desde 1996 até
julho de 2001 foram utilizadas 136.840 toneladas, num total de 271 ruas implantadas
e reconstruídas, resultando em aproximadamente 400 km de ruas.
3.8

Análise do ciclo de vida dos resíduos

A análise do ciclo de vida combinada com o processo de análise hierárquica pode se
constituir em poderosa ferramenta para a tomada de decisão sobre a tomada de
decisão a respeito dos resíduos.

18

Conforme Ofício: OF.SMSUR-O 049/02, de 19 de março de 2002, do Sr. Roberto Rafael Guidugli
Filho - Secretario Municipal de Serviços Urbanos- da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
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Consolidando os dados apresentados nas tabelas 3.1, 3.2 e 3.3, observa-se que os
parques industriais da região de Ituiutaba e Monte Carmelo apresentam um consumo
de argila da ordem de 122.293 m3/mês, cerca de 20.380 caminhões de 6 m3 por mês.
O consumo de lenha -afora outros energéticos- está estimado em 45.637 m3/mês.
A produção de telhas gira em torno de 52,3 milhões de peças/mês.
Tendo em conta este consumo de argila -material natural não renovável-, e
considerando uma profundidade média de 5 metros na extração da matéria prima
(IOSHIMOTO, 1995), projeta-se uma área degradada de 2,45 ha/mês (Tabela 3-4),
que deveria ser objeto de recuperação.
O transporte de argila + lenha totaliza uma distância percorrida de 1,2 milhões de
km/mês. Deste total 38 mil km (Tabela 3-9) estão embutidos nos resíduos, incluindo
aqui o transporte no descarte.
A geração de resíduos declarada de 3% (quebra da produção), representa 1,6 milhões
de peças/mês, ou 27,5 mil t/ano em Monte Carmelo, e 4,9 mil t/ano em Ituiutaba, de
materiais que viram entulho e não são objeto de gestão e deposição final adequadas.
Os gastos estimados para o descarte dos cacos, tendo em conta somente o consumo
de óleo diesel, –custo que a indústria “enxerga” – é baixo, representando cerca de
0,02% do faturamento projetado, ou R$3.682,00 por mês (para as duas regiões),
razão pela qual não tem sido fator de motivação para as indústrias adotarem outras
medidas que não o descarte.
Mas os custos para a gestão dos resíduos não são somente aqueles relacionados com
os gastos de óleo diesel. A um custo aproximado de gestão de US$ 0.60 / t.km,
conforme D’Ávila (1999), para o transporte dos refugos, considerando uma distância
de transporte de somente 5 km, projeta-se uma despesa aproximada de US$11,031.00
/mês nas duas regiões (conforme Tabela 3-13). A estimativa de gastos anuais para a
gestão dos resíduos somando as duas regiões consideradas, atinge a cifra de US$
98,892.00, ou R$305.279,60 (câmbio do dia 30/06/2004: 1US$ = R$3,087).
Ressalta-se que nestas despesas não estão sendo considerados os custos de matéria
prima, energia e utilização da estrutura produtiva das indústrias.
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Por outro lado, o resíduo também possui impacto ambiental, com a degradação do
entorno de áreas urbanas, desperdício no consumo de energia e matérias primas, e
aumento na geração de poluentes como CO2.
Em virtude da tecnologia de fabricação empregada, da situação econômica e das
limitações do setor em fazer investimentos pesados, supõem-se que estes produtos
serão fabricados desta forma por muitos anos ainda, incorporando apenas melhorias e
ajustes no processo instalado. Ainda que se consiga uma redução nas quantidades
geradas, em virtude de melhoramentos no processo, ainda assim os quantitativos
serão expressivos nas cidades que concentram grande quantidade de indústrias.
O potencial para a reciclagem dos resíduos é enorme, necessitando para isto de
estudos de viabilidade técnica para o emprego desejado. A viabilidade econômica
também não deve ser prescindida, no entanto, os aspectos ambientais e a vocação
local podem exigir soluções não tão óbvias.
No caso específico destas regiões em estudo, a utilização em camadas de pavimento
se mostra uma opção interessante, pois os materiais agregados naturais estão ficando
escassos, o seu custo conseqüentemente aumenta, os órgãos ambientais vão limitar
cada vez mais a sua exploração, induzindo a procura de outras alternativas locais
para sua substituição. Por outro lado, a região é carente de infra-estrutura de
pavimentação, e esta utilização consome grandes quantidades de solo e materiais
agregados –os cascalhos de campo-, se traduzindo em um bom “sumidouro” para os
resíduos.
O cascalho de campo é o material agregado mais utilizado na região de Monte
Carmelo19. O consumo anual de cascalho na região, segundo informações da 18a.
CRG-DER/MG atinge 20.000m3. O custo é muito variável e depende, inclusive do
interesse dos proprietários das jazidas, mas gira em torno de R$ 14,47 por caminhão
de 8 m3, ou R$ 1,81 por m3, a retirar no local.
Já na região de Uberlândia, segundo informações da empresa CMC-Brasil20, o custo
do cascalho de campo varia muito e depende da distância da jazida. Indica valores

19
Eng. Gilberto C. Mello, Coord. da 18a. CRG-DER/MG. Informações sobre a rede de rodovias.
[recebida por fax] em 26 de março de 2002; valores atualizado para junho/2004 pelo IGP-m.
20
Informações verbais obtidas do Eng. João Wellington da CMC-Brasil, em abril de 2002.
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médios de R$ 1,16 a R$ 2,17 por m3 a retirar no local, chegando a custar de R$ 5,79
a R$ 7,24 posto obra.
A opção de uso do ART em outras utilizações como, argamassas, concretos, ou
artefatos de cimento, também pode mostrar certos atrativos.
Tecnicamente a viabilidade dessas utilizações deve ser comprovada através de
ensaios específicos para cada caso.
A viabilidade econômica nestes casos é mais transparente, pois o custo dos
agregados para estas aplicações, a areia lavada, a brita e o cascalho lavado, atingem
preço de mercado de R$ 23,16 até R$ 36,20 por m3, valor pelo menos quatro vezes
maior do que o do cascalho de campo utilizado em pavimentação.
No entanto estas utilizações em concreto e argamassa demandam muito menor
quantidade de material do que no caso da pavimentação em virtude do tamanho da
cidade (40000 habitantes), estima o autor. Uma estimativa do défict habitacional na
cidade permite visualizar a demanda de agregados para a construção de casas. Este
déficit, segundo estimativa da Secretaria de Desenvolvimento e Meio AmbienteSEDEMA21, está em torno de 400 unidades.
Caso sejam considerados os estoques de cacos atualmente disponíveis mais os
gerados mensalmente, estas aplicações provavelmente não consumirão a produção do
ART projetada. Do lado tecnológico estas aplicações demandam mais cuidados e
controles na produção do agregado reciclado do que no caso do seu uso para
pavimentação, o que seria também um complicador e talvez um item de acréscimo de
custos na produção do agregado reciclado.
3.9

Análise hierárquica simplificada para a reciclagem dos cacos

A metodologia de análise do ciclo de vida incorpora uma importante ferramenta de
análise hierárquica, que combina variáveis quantitativas com qualitativas, baseada na
comparação de alternativas duas a duas. Em casos mais complexos podem-se
construir árvores de decisão incluindo as variáveis envolvidas hierarquicamente
(LIPPIAT, 1998).

21

http://www.montecarmelo.mg.gov.br/dm_urbana/habitacao.htm acessado em 20/06/2004
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Não é objetivo neste trabalho fazer a seleção de qual alternativa seria mais viável
para a reciclagem do ART utilizando esta poderosa ferramenta, o que demandaria
estudos mais específicos e aprofundados, mas sim apresentar uma visão geral do
quadro estabelecido, através da percepção pessoal e dos dados do diagnóstico para
exemplificar como poderiam ser avaliadas as alternativas para a reciclagem. Neste
caso, são apresentados dois modelos simplificados seqüenciais de estrutura
hierárquica.
A estrutura hierárquica da Figura 3.10 poderia ser utilizada para ponderar entre a
decisão de reciclar ou não, tendo em vista os dados apresentados no diagnóstico
sobre o consumo energético da atividade, os impactos causados pela produção (em
todas as etapas), e os impactos oriundos do descarte dos resíduos gerados. Para que
pudesse ser efetivamente utilizada para esse fim, as várias ramificações da árvore
deveriam receber “pesos” ou pontuações, de acordo com a importância relativa de
cada alternativa, o que permitiria ponderar entre os vários intervenientes para a
decisão. Ressalta-se que também não foi considerada como uma alternativa nesta
árvore a questão dos investimentos para instalações de reciclagem.

SUSTENTABILIDADE
Questões Ambientais

Custos Envolvidos

Consumo Energético

Impacto Fabril

No Descarte

Na Gestão

Reciclar ou não

Reciclar ou não

Reciclar ou não

Reciclar ou não

Impacto Descarte

Para Reciclar

Reciclar ou não

Reciclar ou não

Figura 3.10 Estrutura hierárquica simplificada estabelecida pelo autor desta tese,
visando a sustentabilidade
De forma simplificada pode-se inferir que a reciclagem dos resíduos de cerâmica
vermelha, levando em conta a sustentabilidade é uma opção obrigatória. O consumo
energético é alto, as implicações ambientais da fabricação são de grande monta, e as
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conseqüências do descarte são progressivas com grande impacto ambiental no
entorno da região produtora.
Quando se ponderam custos comparativos entre descartar, ou gerir o processo, ou
reciclar, verifica-se que os custos para se livrar dos resíduos são baixos (a gestão
custaria cerca de 6,9 vezes mais, mas deve-se ressaltar que este é um custo absorvido
pelo município, quando o é), em virtude de que a indústria enxerga somente os
gastos com óleo diesel e, além disso, muitas vezes o resíduo é retirado por um
terceiro. O custo com a reciclagem resultaria cerca de 5,3 vezes mais do que jogar
fora, no entanto, neste caso devem ser consideradas as receitas com a venda dos
agregados produzidos. Pode-se fazer uma estimativa de receita com a venda posto
obra a um preço de R$7,24/m3 (custo equivalente ao do cascalho) o que resultaria em
uma receita de R$33.304,00 por ano, frente ao custo para reciclagem de R$35.343,36
(Ituiutaba); para Monte Carmelo a receita seria de R$188.102,44 frente ao custo de
reciclagem de R$199.266,60.
Verifica-se que a conta de resultado financeiro positivo com a reciclagem não é fácil
de ser obtida quando o referencial é o preço do cascalho, mas por outro lado, quando
se considera que os custos da gestão que ficam por conta do município deveriam ser
assumidos pelo gerador (tendência que deve prevalecer em médio prazo após a
entrada em vigor da resolução 307 do CONAMA), verifica-se que a reciclagem é
uma imposição legal. A participação do poder público no caso deve ser considerada
fundamental, por exemplo, concedendo algum tipo de benefício para o agente
reciclador o que contribuiria para a viabilidade financeira. Outra análise que ainda
deve ser feita é a questão da escala de produção, visto que as duas regiões analisadas
apresentam quantidades muito diferentes para serem analisadas em termos do
investimento inicial de montagem de uma central de reciclagem, o que não foi aqui
abordado; pode-se cogitar também, nesse caso, a parceria com empresas privadas que
operam com britagem de rochas naturais que tenham certo grau de ociosidade de
seus equipamentos, evitando assim o investimento inicial.
Já a estrutura hierárquica da Figura 3.11, permite ponderar entre a escolha de reciclar
para emprego em pavimentação ou como agregado para argamassa e concreto.
Analisada qualitativamente, em parte utilizando alguns dados disponíveis da estação
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de reciclagem Estoril, em Belo Horizonte, e em parte pelo sentimento do autor,
indicam a utilização dos resíduos para a produção de agregados para pavimentação a
mais indicada no momento, em virtude principalmente do consumo anual de
cascalho na região (segundo informações da 18a. CRG-DER/MG atinge 20.000m3
por ano), além disso, o baixo nível de controle a ser aplicado aos agregados,
comparativamente com a aplicação em concreto, por exemplo, conseqüentemente
não exigindo grandes investimentos na unidade de britagem e nos processos sobre o
produto o que, para a cultura atual do segmento industrial da região seria um
complicador.
Quanto às condições de mercado, levando em conta somente o preço do produto, o
emprego para concreto seria vantajoso, porém a demanda seria muito aquém daquela
necessária para escoar os estoques existentes e os gerados na atividade. A questão da
qualidade também traz superficialmente, alguma restrição ao uso em concreto em
virtude da forma lamelar, porosidade e a absorção dos agregados obtidos na
britagem, em que pese a potencialidade da atividade pozolânica, mas com custo
elevado para moagem. O apelo social mais visível seria o emprego em pavimentação
promovendo a substituição do cascalho natural em grande escala, na construção de
ruas, pisos de praças, e estradas vicinais; mas também a produção de artefatos de
cimento poderia se constituir em boa alternativa para habitação popular e poderia ser
considerada em paralelo. Outra alternativa paralela é a utilização dos finos produzidos
em quadras de tênis o que teria maior valor agregado e menor nível de controle.

RECICLAGEM
BRITAGEM

MERCADO

Custo Implantação

Custo Operação

Competitivo R$

Qualidade

Pav. ou C.C.

Pav. ou C.C.

Pav. ou C.C.

Pav. ou C.C.

Controles

Apelo Social

Pav. ou C.C.

Pav. ou C.C.

Figura 3.11 Estrutura hierárquica simplificada estabelecida pelo autor desta tese,
visando o emprego do agregado reciclado de telha
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3.10 Análise e Conclusões
Os dados apresentados justificam a investida em estudos visando à implantação de
uma política de reciclagem para os resíduos da fabricação de telhas de cerâmica
vermelha nas regiões de Monte Carmelo e Ituiutaba, MG.
As implicações ambientais são notórias, desde a extração da matéria prima, da lenha,
a queima nos fornos, o transporte utilizado, até a destinação final do resíduo. O
consumo de matéria prima não renovável –argila–, e renovável –lenha–, é
significativo, a intensidade energética empregada é alta, e o volume de resíduos
descartados é muito grande. Todas estas observações compõem um quadro de
impacto ambiental local muito acentuado, justificando a necessidade de implantação
de medidas, e a reciclagem é uma delas, transformando um resíduo em um produto,
diminuindo o impacto global que a atividade provoca e, possivelmente gerando
dividendos, esta é uma tendência mundial.
Neste particular, mesmo que o resíduo não seja reaproveitado na própria produção da
cerâmica, a sua reciclagem deve estar dentro de um contexto de parcerias com o
poder público, contemplando os interesses e necessidades das partes, de tal sorte que
possíveis benefícios auferidos possam ser aplicados parcialmente na recuperação de
áreas degradadas.
As quantidades geradas justificam, principalmente na região de Monte Carmelo, a
implantação de uma central de reciclagem, a exemplo da experiência de Belo
Horizonte, podendo gerar dividendos sociais importantes.
Do ponto de vista de uso potencial, os trabalhos referenciados mostram bem o
potencial da reciclagem para a produção de agregados para concretos e argamassas, e
camadas de pavimentação, no entanto, se torna necessário levar em consideração
qual seria a melhor alternativa para seu aproveitamento regionalmente levando em
consideração a demanda e os custos adicionais com controles específicos na
produção.
A análise preliminar aqui apresentada indica que, para a utilização em concreto ou
argamassa seria necessário implantar mecanismos de controle na britagem, com
classificação mais rigorosa dos agregados produzidos, podendo exigir maiores
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investimentos em uma central de britagem, o que não deixa de ser um inconveniente
momentâneo. Por outro lado o produto reciclado teria maior valor agregado, pois
seria comercializado em competição com areia natural e brita de rochas naturais. A
forma lamelar e a absorção são inconvenientes que devem ser levados em conta no
caso da trabalhabilidade do concreto. O aproveitamento de um possível potencial
pozolânico dos finos deve ser investigado com mais profundidade, pois pode agregar
valor aos resíduos, mas requer investimentos em moagem. Os trabalhos consultados
e referenciados (item 4.7.3) mostram algum benefício na resistência à compressão de
argamassas ainda que o consumo de CaO no ensaio Chapelle seja baixo.
Outra aplicação identificada para os resíduos moídos foi o emprego para cobertura de
pisos de quadras para a prática esportiva de tênis. Uma indústria da região já utiliza
os cacos finamente moídos para esta finalidade, encontrando um bom mercado para o
produto. De outra forma, caso se classifiquem os finos volta a ser interessante
considerar o aproveitamento do potencial pozolânico. Fotos ilustrativas do emprego
em quadras de tênis podem ser vistas no Anexo G.
Vislumbrou-se desta forma, que a utilização em pavimentação urbana pode se
constituir em uma boa alternativa no momento, em função da demanda de cascalho
natural na região. Esta utilização, por outro lado, não conflitaria interesses na cadeia
produtiva da indústria cerâmica e traria grande apelo social. Os controles na britagem
aparentemente não seriam tão rigorosos quanto aqueles necessários para a produção
de agregados visando emprego em concreto ou argamassa, o que, inclusive, exigiria
maiores custos de implantação de uma central de britagem. O potencial de atividade
pozolânica, caso se confirme, poderá se constituir em alguma vantagem no caso do
emprego em misturas com cal hidratada (ART-cal). O consumo de agregados nesta
atividade seria em grande escala dado o volume de material natural empregado na
região, em camadas de base e sub-base de pavimentação, que, segundo o DER/MG
gira em torno de 20.000 m3 anuais.
Dias; John; Cincotto (2000) concluíram a análise destes dados vislumbrando os
seguintes benefícios com a reciclagem:
- Eliminação das despesas com o descarte;
- Eliminação dos pontos de deposição clandestina;
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- Eliminação dos focos de problemas, com melhoria das condições de salubridade e
visuais no entorno das cidades produtoras;
- Redução da exploração de agregados naturais, com preservação das áreas de terras
com potencial produtivo;
- Instalação de nova atividade produtiva, com geração de empregos;
- Mudança cultural na cidade e região com valorização das atividades sustentáveis;
- Benefícios sociais diversos, desde melhoria da infra-estrutura urbana, qualidade de
vida, etc;
- Fonte de novos recursos, e não de despesas, para as indústrias;
Finalmente pode-se concluir que o campo para o reaproveitameto dos resíduos da
fabricação de telhas cerâmicas é vasto. Neste trabalho optou-se por investigá-lo para
emprego em camadas de pavimentação, sem ligantes. No capítulo 4 serão abordados
os principais conceitos relacionados a este emprego.
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4
4.1

SÍNTESE SOBRE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS
Introdução

O objetivo desta tese é avaliar o agregado reciclado de telha (ART) com vistas ao seu
emprego em camadas de pavimentos ditos de baixo volume de tráfego (conceituação
a seguir). Isto não seria possível sem o esclarecimento das principais características
das estruturas dos pavimentos, desde a terminologia, dimensionamento, materiais
constituintes das bases e sub-bases, e metodologias de caracterização e classificação,
que podem ser pouco conhecidas dos técnicos que militam em outra área que não
seja a de pavimentos.
Mas, principalmente, em virtude de que este trabalho está inserido na linha de
pesquisa de reciclagem para a construção civil na qual, a maioria das pesquisas
conhecidas versa sobre o emprego de resíduos da construção e demolição em
concreto, o tema aqui apresentado, por esses aspectos, tem caráter inédito, pois o
autor não tem conhecimento, até este momento, de nenhuma pesquisa sistemática
para o emprego de resíduos da fabricação de telhas de cerâmica vermelha
especificamente em pavimentação.
Desta forma, a abordagem teórica ora apresentada é tão abrangente quanto se julgou
necessário para que o leitor de qualquer área de especialidade da construção civil
tenha um entendimento seqüencial do estudo realizado.
Apresentam-se alguns conceitos principais relacionados aos pavimentos rodoviários
para esclarecer a abrangência da abordagem neste trabalho, sem a pretensão de
debater ou esgotar as discussões sobre tão vasto e complexo campo do
conhecimento. Desta forma as definições e classificações apresentadas são aquelas
que auxiliam a compreensão do tema aqui estudado e fornecem os dados necessários
para o leitor entender o desenvolvimento desta tese, que trata do aproveitamento de
um material desconhecido para esta finalidade.
A classificação MCT (conceituação a seguir) é apresentada unicamente para o
esclarecimento da metodologia usada para a escolha de solos e misturas de soloagregado, para camadas de base e sub-base de pavimentos, ressaltando a limitação
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dos procedimentos tradicionais de caracterização e classificação. Não é, portanto,
objeto deste trabalho discutir seus fundamentos e aplicabilidade.
As especificações para misturas solo-agregado são apresentadas, pois os estudos para
esta tese levaram à opção de uso de misturas ART com solo, desta forma, os
principais conceitos correlacionados foram tratados. Não é objeto desta tese tratar
dos aspectos construtivos de campo relacionados aos materiais empregados nas
camadas de base e sub-base.
Em seguida as características intrínsecas dos materiais são abordadas para avaliação
do material de per si. Isto é particularmente importante no caso dos materiais
alternativos, dos quais nada ou quase nada se conhece e para os quais devem ser
desenvolvidos métodos próprios de ensaio e avaliação.
Índices de qualidade aplicados aos materiais de pavimentação são discutidos e em
seguida os ensaios dinâmicos que permitem avaliar as propriedades de deformação
resiliente e plástica.
Finalmente abordam-se as tensões que atuam nos pavimentos, mostrando a
complexidade da análise para a definição dos níveis de tensão para serem aplicados
nos ensaios laboratoriais, com a finalidade de determinar as propriedades dos
materiais para emprego em camadas de pavimentos.
4.2

Estrutura e classificação dos pavimentos

Pavimento é uma estrutura construída após a terraplenagem e destinada, econômica e
simultaneamente, em seu conjunto, a: resistir e distribuir ao subleito os esforços
verticais produzidos pelo tráfego; melhorar as condições de rolamento quanto à
comodidade e segurança; resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando
mais durável a superfície de rolamento (ABNT, NBR 7207/82)22.
Medina (1997) detalha as características da estrutura do pavimento como sendo uma
faixa de terreno de cerca de 10 metros de largura, 50 centímetros de espessura, por
vários quilometros de extensão, e investimento relativamente pequeno por metro
quadrado; dimensionamento através de métodos tradicionais empíricos, vida útil (ou

22

ABNT: NBR 7207/82 (TB-7) – Terminologia e classificação de pavimentação.
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de projeto) aproximada de 10 a 20 anos, submetida a cargas transientes de efeito
destrutivo variável, previsão do tráfego aproximada, dentre outras.
Pode-se descrever um perfil genérico de pavimento como sendo constituído das
seguintes camadas:
- Subleito: é o terreno de fundação do pavimento ou do revestimento.
- Reforço do subleito: eventualmente pode ser necessária esta camada em virtude de
deficiência de suporte do subleito.
- Sub-base: é a camada corretiva do subleito, ou complementar à base, caso não seja
aconselhável construir o pavimento diretamente sobre o leito obtido pela
terraplenagem.
- Base: é uma camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos
dos veículos.
- Revestimento: é a camada, tanto quanto possível impermeável, construída sobre a
base, que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos.

Figura 4.1. Ilustrações de perfil de pavimento flexível e rígido (MEDINA, 1997).
Tradicionalmente, diferentes classificações são adotadas para os pavimentos. A
utilização dos termos “pavimento flexível” e “pavimento rígido” estão relacionadas
ao comportamento da estrutura como um todo, especialmente na questão da
diferença existente com relação à transmissão de tensões para o subleito.
No caso dos pavimentos flexíveis, as pressões verticais dos veículos tendem a se
concentrar nas proximidades da região carregada solicitando, portanto, o subleito,
mais do que no caso dos rígidos, para a mesma carga aplicada. Quando se empregam
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os termos “pavimento asfáltico” e “pavimento de concreto” define-se o tipo de
camada de rolamento existente na estrutura, mas não obrigatoriamente seu
comportamento mecânico. Um concreto asfáltico, por exemplo, pode ter
comportamento rígido ou flexível dependendo das condições climáticas (BALBO,
1997). Este autor menciona dados de experimentos que mostram que as pressões
transmitidas ao subleito, por cargas idênticas, eram equivalentes para espessuras de
250 mm de material granular não tratado e de 100 mm para tratados com cimento,
refletindo a grande capacidade destes últimos na difusão de pressões sobre o subleito.
No entanto, observa que, uma base ou sub-base cimentadas, de comportamento
genericamente caracterizado como semi-rígido, com o passar do tempo, em virtude
da atuação das cargas dinâmicas e o efeito de fadiga, pode diminuir
consideravelmente a capacidade de difusão das tensões, respondendo então como
uma estrutura flexível.
Desta forma, embora a classificação de um pavimento possa gerar controvérsias no
meio técnico, entende-se que aquela encontrada em Balbo (1997) é a que mais
esclarece a estrutura em termos do seu comportamento. Esta definição diz que
“Pavimento Flexível é aquele no qual a absorção de esforços se dá de forma dividida
entre várias camadas, encontrando-se as tensões verticais em camadas inferiores
concentradas em região próxima da área de aplicação da carga”. Posto isto, já se
antevê o amplo espectro de tensões que podem atuar nas camadas dos pavimentos à
medida que se afasta, vertical ou horizontalmente, do ponto de aplicação da carga.
4.3

Alguns conceitos sobre pavimentos de baixo volume de tráfego

Os pavimentos tradicionais com camadas de base constituídas de brita graduada são
excessivamente dispendiosos para a realidade brasileira, especialmente no caso dos
pequenos municípios, e incompatíveis com a grande extensão da nossa malha
rodoviária (NOGAMI; VILLIBOR, 1981).
No Brasil, diante da necessidade de execução de pavimentos econômicos, foram
desenvolvidas novas alternativas para a execução de pavimentos flexíveis
introduzindo novos conceitos e materiais, utilizados e especificados especialmente
nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul e Goiás, sendo
denominados de pavimentos econômicos ou de baixo custo, para rodovias de baixo
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volume de tráfego. Sob esse aspecto destaca-se a metodologia desenvolvida para uso
de solos arenosos finos lateríticos (SAFL) em bases de pavimentos (NOGAMI;
VILLIBOR, 1981). Seguem-se outras como, base estabilizada granulometricamente
com utilização de solos lateríticos, e bases de solo-agregado executada com solos
tropicais (BARROS, 1989). Mais recentemente em virtude das questões ambientais,
que afligem o mundo todo, os entulhos de construção reciclados tem sido
empregados na execução de camadas de base e sub-base de pavimentação
(HANSEN, 1996; PINTO, 1997; CARNEIRO et al., 2001, HENDRIKS, 1997;
NUNES et al., 1996).
A denominação pavimento de baixo volume de tráfego é conceituada para atender
tráfego urbano dos tipos muito leve a leve e tráfego rodoviário com Volume Diário
Médio (VDM) inferior a 1500 veículos com no máximo de 30% de veículos
comerciais, e com N < 5x106 solicitações do eixo padrão de 8,2 toneladas,
configuração típica de vias regionais e municipais no Brasil (BERNUCCI, 1995;
VILLIBOR et al., 2000). Essa conceituação aliada à utilização de bases constituídas
de solos locais “in natura” ou em misturas, com custos substancialmente inferiores
às bases convendionais de materiais pétreos, solo-cimento, macadame hidráulico ou
macadame betuminoso e, ainda, utilizando revestimento betuminoso esbelto, do tipo
tratamento superficial ou concreto usinado a quente, com espessura de no máximo
3,0 cm, leva à denominação de pavimento de baixo custo, também utilizada no meio
rodoviário (VILLIBOR et al., 2000).
Existem algumas experiências com volumes superiores a esse máximo especificado,
no entanto, alertam Villibor et al. (2000) que o uso dessas bases denominadas de
baixo custo, para rodovias de tráfego pesado somente poderá ser recomendado a
partir dos resultados de pistas experimentais. Já se antevê a dificuldade de se
correlacionar os resultados de laboratório com o desempenho no campo.
Nesta tese todas as considerações serão relacionadas tendo em vista os pavimentos
flexíveis (também referidos como pavimentos asfálticos), particularmente aqueles
caracterizados como pavimentos de baixo volume de tráfego, constituídos por um
revestimento betuminoso do tipo tratamento superficial (TS-simples, duplo ou

70

triplo), com interesse particular sobre as camadas de base granular ou de solo
estabilizado granulometricamente.
Este tipo de pavimento é considerado de grande interesse para prefeituras de
municípios de pequeno porte onde normalmente, a falta de recursos leva à
necessidade de adoção de pavimentos alternativos com custos inferiores aos
tradicionalmente empregados. Nesta tipologia se inserem, por exemplo, os
pavimentos com solos lateríticos, para vias de tráfego leve a muito leve, que
comparados com um pavimento convencional de macadame hidráulico e tratamento
superficial duplo, apresentam um custo duas vezes menor, ou seja, permitem
executar o dobro da área com os mesmos recursos financeiros (VILLIBOR et al.,
2000).
Esses autores, ainda, afirmam que o desenvolvimento de pavimentos regionalizados
e com tecnologia nacional, é de suma importância, devido a grande extensão
territorial, os diferentes tipos de solos que ocorrem no país, às vezes com escassez de
materiais adequados, o grande deficite de pavimentos e, principalmente pela falta de
recursos financeiros. Um caso típico brasileiro é o da região amazônica, onde o
principal fator condicionante do projeto e execução de pavimentos rodoviários é a
escassez de agregados pétreos naturais, no entanto a região é farta em solos finos que
podem ser utilizados para a produção de agregados artificiais. Vieira (2000) relata
experiência de calcinação de argilas da região amazônica para a produção de
agregado artificial para utilização em misturas asfálticas e conclui ser viável para
calcinação em temperatura de 900ºC.
Desta forma, os estudos desta tese se enquadram perfeitamente dentro desta visão de
regionalidade e, além disso, mais se justifica em virtude da utilização de um resíduo
industrial regional, para o qual não se tem um emprego definido.
4.4

Dimensionamento de pavimentos

Para efeito de dimensionamento da estrutura dos pavimentos usa-se o enquadramento
conforme a solicitação seja de trafego muito pesado, pesado, médio, leve ou muito
leve. A avaliação do tipo de tráfego nas rodovias faz-se por contagens (volume diário
e contagem classificatória) e pesagens dos veículos parados ou em movimento
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(pesagem dinâmica) resultando no número “N” que representa o número de
repetições das solicitações do eixo de carga padrão (eixo simples com rodado duplo)
de 8,2 t (18.000 libras), para o período de projeto em anos.
Projeto de um pavimento é o processo de determinação da combinação mais
econômica de espessura de camada e tipo de material para tornar viável a sua
construção (seja pavimento flexível, rígido ou composto), para suportar os
carregamentos do tráfego e as condições climáticas, levando em conta as
propriedades do subleito natural, conferindo uma vida útil de projeto.
No exterior, tradicionalmente os pavimentos têm sido projetados usando métodos
empíricos onde os tipos de materiais e espessuras das diferentes camadas estruturais
têm sido selecionadas de acordo com critérios de projeto muito inflexíveis
previamente determinados, levando a materiais e seções mais ou menos padronizadas
(WERKMEISTER, 2003).
No Brasil, o método que se adota para o dimensionamento de pavimentos flexíveis
(Método do DNER) é a adaptação do método de dimensionamento de pavimentos de
aeroportos do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos, proposto em 1962 por
Turnbull, Foster e Ahlvin. É um método empírico, com falta de aprofundamento da
análise teórica e da utilização de parâmetros experimentais de deformabilidade de
solos e materiais de pavimentação, como também da consideração do pavimento
como uma estrutura (MEDINA, 1997).
Este método de dimensionamento foi elaborado pelo engenheiro Murilo Lopes de
Souza na década de 60 e é conhecido também por método do CBR (Califórnia
Bearing Ratio), cujo ensaio foi desenvolvido por O. J. Porter em 1929 para avaliar a
capacidade de suporte relativa dos subleitos, comparada à de uma brita (MEDINA,
1997). No Brasil, o ensaio é conhecido como ensaio do Índice de Suporte Califórnia
(ISC ou CBR) normatizado pela ABNT (NBR 9895/87) e DNER (ME 50-64).
Esta metodologia fornece a espessura equivalente de material granular que deve ser
utilizada sobre o subleito regularizado e compactado, em função do número N de
repetições de carga do eixo padrão de 82 kN e do CBR das camadas de base, subbase, reforço e subleito (curvas de dimensionamento do Corpo de Engenheiros
Militares dos EUA). Este critério é adotado para evitar a ruptura por cisalhamento do
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subleito (MEDINA, 1997; BERNUCCI, 200223). Para ilustração, no Anexo K
apresentam-se as curvas de dimensionamento pelo método do DNER e um esquema
típico de um perfil de pavimento.
A partir de então, no Brasil, este método vem sendo adaptado e revisado pelo DNER,
e por outros órgãos como o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo (DER-SP), Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP), e Companhia do
Metropolitano de São Paulo (METRO-SP). Em meados de 1988, o METRO-SP
propôs um método de dimensionamento de pavimentos flexíveis para tráfego pesado
e muito pesado, denominado de Método da Resiliência, baseado em proposta de
Barros e Preussler (1988). Em 1992, a PMSP publicou seu novo método de
dimensionamento para tráfego muito leve e leve.(ZUPPOLINI, 1994).
A consideração da resiliência, dos solos tropicais e solos-agregados, foi introduzida
na década de 80 por Medina, Preussler e Pinto, indicando a tendência de se atribuir
maior importância a resiliência do que à capacidade de suporte medida pelo CBR.
Isto se deveu à constatação de que bases de solos-agregados granulares e pouco
coesivos, de natureza saprolítica, apesar de apresentarem elevados valores de CBR,
freqüentemente favorecidos pelo rígido confinamento dos corpos-de-prova, possuem
alta resiliência -aqui entendida como grandes deformações resilientes, ou baixo valor
do módulo de resiliência-, o que poderia causar severo trincamento dos
revestimentos betuminosos. Ao passo que, bases de solos-agregados finos e coesivos,
de natureza laterítica, ainda que apresentando valores de CBR mais modestos,
possuem baixa resiliência -pequenas deformações resilientes ou alto valor do módulo
de resiliência- contribuindo para a integridade dos revestimentos betuminosos
(BARROS, 1989).
O termo trincamento utilizado por Barros (1989) é descrito por Balbo (1997)
relacionando-o à terminologia normalizada pelo DNER-TER 01/78. Descreve o
autor: “Fenda: fissura ou trinca definida dentro de um grupo geral de defeitos
chamados de fendas. Uma fissura é uma fenda perceptível a olho nu a partir de
distância inferior a 1,5 m; trincas são as fendas maiores do que as fissuras
considerando o critério adotado para definir fissuras”.
23

Bernucci, L. Projeto e Manutenção de Pavimentos. São Paulo: PTR-USP [s.d.].
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Os métodos de dimensionamento baseados no CBR são então, baseados em
adaptações do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos que foi desenvolvido para
condições de solos e climas diferentes do nosso meio físico tropical. São métodos
empíricos e não consideram o pavimento como uma estrutura constituída de camadas
com características próprias de suporte e de deformabilidade resiliente, sendo estas
intimamente ligadas às solicitações cíclicas e podem levar a trincamentos e até à
ruptura por fadiga prematuramente.
Depreende-se do exposto a importância do estudo das características de
deformabilidade, ou seja, as deformação resiliente e a permanente dos materiais para
as camadas dos pavimentos.
4.5

Terminologia empregada aos materiais para camadas de base e sub-base
de pavimentos

Várias são as terminologias utilizadas no meio técnico para designar os materiais
empregados nas camadas de base e sub-base. Apresentam-se, a seguir, algumas
definições de emprego corrente no meio rodoviário.
“Solo: Material existente na crosta terrestre proveniente da decomposição e/ou
desagregação ‘in situ’ das rochas pela ação do intemperismo, constituído de 3 fases
(sólida, líquida e gasosa), de origem orgânica ou inorgânica”, IPR, Publ., 700-DNER
(1997).
“Solos finos de comportamento laterítico: solos finos passíveis de uso em sub-bases
e bases de pavimento (exceto tráfego pesado), de acordo com especificações
apropriadas”, IPR, Publ., 700-DNER (1997).
“Solo-agregado: misturas naturais ou preparadas, constituídas predominantemente
de pedra britada, de pedregulho ou de areia, natural ou artificial, e contendo finos de
solo, partículas menores do que 0,075mm”, (AASHTO, 1986). Adota-se aqui esta
definição por entender o autor desta tese que, dentre as definições encontradas, é a
que melhor enquadra o estudo experimental aqui realizado.
“Estabilização granulométrica: estabilização de solo baseada em utilização de
partículas de solo de granulometria definida, para obtenção de granulometria
adequada e conforme projeto”, IPR, Publ., 700-DNER (1997).
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“Estabilização mecânica: estabilização dec um solo pela adição, em proporção
adequada, de um ou mais solos que lhe conferirão os requisitos fundamentais
desejados”, IPR, Publ., 700-DNER (1997).
O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, nas Especificações de
serviço DNER-ES 303/97 e DNER-ES 301/97, e também o DER-SP (Seção 3.04,
1981) adotam os termos sub-base ou base estabilizada granulometricamente
definindo que são camadas granulares de pavimentação, constituídas de solos
naturais, rochas alteradas naturais, misturas artificiais de solos, de rochas alteradas
(britadas ou não), materiais de pedra (pedra britada, pedrisco, pó de pedra) ou ainda
por qualquer combinação desses materiais que apresentem conveniente estabilidade e
durabilidade, para resistir às cargas do trânsito e à ação dos agentes climáticos,
quando adequadamente compactados.
“Base estabilizada granulometricamente: camada granular de pavimentação
executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado
e compactado”, DNER-ES 303/97.
“Sub-base estabilizada mecanicamente: camada granular de pavimentação executada
sobre o subleito ou reforço do subleito devidamente compactado e regularizado”,
DNER-ES 301/97.
Os estudos desta tese, para o emprego do ART em camadas de pavimento, estão
enquadrados na definição de base ou sub-base estabilizada mecanicamente, em
virtude das particularidades deste material, para o qual o procedimento de
estabilização granulométrica com solo não se aplica, conforme será visto adiante.
4.6

Critérios tradicionais de especificação de bases de solo-agregado e a
metodologia MCT

São denominados de critérios tradicionais aqueles baseados nas especificações
desenvolvidas para os países de clima temperado ou frio, como nos Estados Unidos e
na Europa. Estes critérios consideram os seguintes aspectos: granulometria, limite de
liquidez, índice de plasticidade da fração que passa na peneira nº 40 (# 0,425 mm),
resistência ao desgaste por abrasão Los Angeles, equivalente de areia.
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Esses critérios tradicionais são alvo de muitas críticas no meio técnico no Brasil,
demonstrando apresentar diversas limitações, para sua aplicação aos solos
brasileiros,

deficiências

identificadas

em

diversos

trabalhos

destacando-se

principalmente Nogami e Villibor (1980, 1981, 1985), demonstrando a necessidade
de novas considerações para os solos nacionais.
Dentre as limitações, Villibor et al. (2000) ressaltam que os procedimentos
tradicionais falham em caracterizar e classificar os solos com base na granulometria
e índices físicos, dizendo que esses índices são incapazes e insuficientes para se
distinguir os principais tipos de solos tropicais, de propriedades opostas, conhecidos
como lateríticos e saprolíticos (conceituação a seguir), e relatam a constatação
experimental de bom desempenho de bases de solos lateríticos de granulação fina e
de solo agregado, que seriam considerados inadequados para base pelas sistemáticas
tradicionais. De fato, estes autores constataram que solos classificados como aptos
pela metodologia tradicional, como por exemplo, um solo do grupo A-4, segundo a
classificação HRB (muito usado em construções rodoviárias para reforço do subleito,
sub-base e até base), quando tem comportamento laterítico é utilizado com sucesso
em bases de pavimentos, ao passo que muitos solos saprolíticos pertencentes a esse
mesmo grupo, constituem freqüentemente um péssimo subleito. Ou seja, a
classificação tradicional não leva em conta as propriedades dos solos tropicais.
Foi desenvolvida então, a metodologia MCT (Mini, Compactado, Tropical) para o
estudo de solos-agregados constituídos de solos arenosos finos lateríticos do Estado
de São Paulo. A metodologia MCT é baseada na determinação de propriedades
mecânicas e hidráulicas (como resistência, permeabilidade, etc.) de corpos-de-prova
de

dimensões

reduzidas,

compactados,

com

50

mm

de

diâmetro

por

aproximadamente 50 mm de altura (NOGAMI; VILLIBOR, 1985; VILLIBOR;
SERRA, 1987; GODOY, 1997; BARROS, 1989).
Pela metodologia MCT a alternativa recente para o estudo de solos-agregados é a
conhecida como “critério mini-MCV (Moisture Condition Value) e ensaios
associados” através de corpos-de-prova compactados segundo o procedimento
desenvolvido por Parsons (1976) na Grã Bretanha, que utiliza ampla faixa de
energias de compactação, variando desde abaixo da energia normal, até acima da
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energia modificada, e também ampla faixa de umidade de compactação.
Posteriormente, os corpos-de-prova obtidos são submetidos aos ensaios de perda de
massa por imersão e capacidade de suporte. Com os resultados obtidos obtém-se uma
classificação geotécnica (BARROS, 1989).
Estas constatações levaram à definição da terminologia “solo tropical”, caracterizado
por sua formação em regiões de clima tropical quente e úmido, apresentando
determinados comportamentos geotécnicos diferentes dos solos considerados
tradicionais; esta denominação foi adotada no “First International Conference on
Geomechanics in Tropical and Saprolitic” Soils pelo “Committee on Tropical Soils
of the ISSMFE” (1985), (BARROS,1989; GODOY, 1997).
Distinguiram-se duas grandes classes dentre os solos tropicais: os solos lateríticos e
os saprolíticos. Os lateríticos pertencentes aos horizontes A ou B (destacando-se a
importância dos processos pedológicos nesses horizontes) de um perfil bem drenado
(onde se observam concreções ferruginosas e aluminosas), e a fração argila ser
constituída principalmente de minerais do grupo da caolinita e óxidos de ferro e
alumínio (imposições relacionadas à necessidade de ausência de minerais expansivos
na fração argila, e na importância dos óxidos de ferro e alumínio para conferir o
comportamento laterítico), além desses componentes estarem agregados. Os
saprolíticos com estrutura reliquiar (também denominados de residuais, embora haja
controvérsias) da rocha de origem, que possibilita a identificação dessa rocha Barros
(1989) e Godoy (1997).
Em seus estudos sobre a aplicação dos critérios tradicionais à especificação de solosagregados, Barros (1989) ressalta que não é usual a exigência de um valor mínimo de
resistência ou capacidade de suporte para o solo-agregado compactado, admitindo-se
que, caso as exigências sejam satisfeitas, a resistência seria automaticamente
atendida para solos-agregados adequadamente compactados. Ele relata diversas
dificuldades para aplicar os critérios tradicionais, como: dificuldade de encontrar
materiais “in natura” que satisfaçam às condições impostas; a verificação de que
materiais que não satisfazem às especificações citadas apresentam freqüentemente
desempenho satisfatório quanto às propriedades mecânicas do material compactado;
e a constatação de que a diversidade do clima e das demais condições ambientais
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levou à formação de solos de natureza diferente, condições climáticas com ausência
de congelamento-degelo, e a constatação de que as umidades de campo mantêm um
equilíbrio geralmente em valores mais baixos (80%) do que a umidade de
compactação, o que favorece a resistência mecânica, particularmente a relacionada
com o CBR (Califórnia Bearing Ratio).
4.6.1 Classificação dos solos com a Metodologia MCT
Essa classificação foi desenvolvida para o estudo dos solos tropicais, baseada em
propriedades mecânicas e hídricas, obtidas de corpos-de-prova compactados de
dimensões reduzidas, e não utiliza a granulometria, o limite de liquidez e o índice de
plasticidade. Sua aplicação permite a separação dos solos tropicais em duas grandes
classes, os de comportamento laterítico e os de comportamento não laterítico.
O quadro da Figura 4.2 indica a linha tracejada que separa estes dois tipos de solos,
lateríticos e não lateríticos (saprolíticos). Os solos de comportamento laterítico são
designados pela letra L; os não lateríticos (saprolíticos) pela letra N.
O gráfico indica, ainda, sob o ponto de vista técnico-construtivo (relacionado com o
comportamento do solo na fase de construção de bases de pavimentos), quatro áreas
localizadas no gráfico desta classificação MCT. Os solos das áreas I, II, III e IV,
foram estudados com relação à técnica construtiva mais adequada a fim de se evitar
defeitos construtivos (VILLIBOR et al., 2000). Segundo os autores, dependendo do
enquadramento do solo em cada uma destas áreas, diferentes procedimentos
executivos devem ser adotados, mas estas considerações não serão aqui abordadas.
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Figura 4.2 Gráfico da Classificação MCT (VILLIBOR; NOGAMI, 2000)
4.6.1.1 Algumas características dos materiais para camadas de sub-base ou base
Apresentam-se a seguir algumas características que se recomendam para a escolha de
materiais para sub-base e base de pavimentos, com o uso de solo laterítico,
particularmente aquelas relacionadas à mistura com agregados, devido ao interesse
para a mistura de agregado reciclado de telha (ART) com solo laterítico.
As misturas de solo-agregado são consideradas de granulação grossa, com elevada
porcentagem de grãos retidos na peneira de abertura de 2,0 mm. Seus finos, aqueles
que passam na peneira de malha 2,0 mm, devem apresentar comportamento laterítico
segundo a classificação MCT. Os agregados podem ser artificiais ou naturais. Quanto
à granulometria, as misturas podem apresentar uma distribuição granulométrica
contínua ou descontínua (VILLIBOR et al., 2000).
A escolha de materiais para camadas de sub-base e base com uso de solo arenoso
fino laterítico (S.A.F.L.) basicamente levam em conta a sua classificação nos grupos
LA (areia laterítica), LA’ (solo arenoso laterítico), e LG’ (solo argiloso laterítico).
As misturas descontínuas de solo laterítico agregado (SLA), são recomendadas para
tráfego variando de leve a médio e são caracterizadas pelo uso de solo laterítico
acrescido de agregado natural ou britado. As especificações do SLA para bases de
pavimentos, segundo (VILLIBOR et al., 2000), são apresentadas na Tabela 4-1.
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Tabela 4-1. Características do solo laterítico para SLA (Villibor et al., 2000)
Suporte Mini-CBR, energia intermediária, sem imersão
≥ 40%
Razão do Mini-CBR sem imersão para Mini-CBR imerso 24 horas ≥ 50%
Expansão sem sobrecarga padrão
< 1%
Contração
≤ 2%
Os agregados para SLA devem apresentar granulometria 100% passante na peneira
de abertura 25 mm; porcentagem em peso na mistura maior ou igual a 40%; desgaste
por abrasão Los Angeles menor ou igual a 60% (VILLIBOR et al., 2000).
Finalmente, as misturas de solo agregado devem atender as especificações baseadas
na classificação MCT e quando compactadas devem possuir propriedades mecânicas,
hídricas e granulometria conforme a Tabela 4-2.
Tabela 4-2. Especificações do solo laterítico agregado - SLA (VILLIBOR et al.,
2000)
PROPRIEDADES

TRÁFEGO
5

Leve N ≤ 10

Médio 105 < N < 106

CBR (E. modificada)

≥ 50%

≥ 80%

Expansão s/ sobrecarga padrão

≤ 1,0%

≤ 1,0%

Quanto à sua graduação, as misturas podem apresentar uma granulometria contínua
ou descontínua, utilizando-se, normalmente, a descontínua (menor porcentagem de
brita) por motivos econômicos, mas quando o custo não for elevado é preferível
optar por granulometria contínua que favorece melhor aderência da camada de
rolamento à base, facilidade de execução, e fácil obtenção de elevada capacidade de
suporte mesmo na energia intermediária. No entanto, misturas de solo agregado de
granulometria descontínua também têm sido utilizadas com sucesso, porém sempre
quando compactadas na energia modificada. A tabela Tabela 4-3 indica a faixa
granulométrica indicada para mistura solo laterítico agregado (VILLIBOR et al.,
2000).
Tabela 4-3. Faixa granulométrica para bases de SLA (VILLIBOR et al., 2000)
Peneira (mm)
Porcentagem que Passa
25,40
100
9,52
50 a 75
4,75
42 a 70
2,00
35 a 62
0,42
30 a 59
0,074
5 a 30
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Ressaltam esses autores que a filosofia do bom comportamento das misturas de solo
agregado está na alta qualidade de seus finos de comportamento laterítico e na baixa
umidade de equilíbrio de trabalho dessas bases, geralmente da ordem de 80% da
umidade ótima, resultando em elevada capacidade de suporte real.
Quando a mistura tem em sua constituição solos lateríticos que se situam nas áreas
III e IV da Figura 4.2, a base terá comportamento granular não coesivo, cuja
resistência após compactada, deve-se sobretudo ao ângulo de atrito interno entre as
partículas. No caso das áreas I e II, o comportamento será de um material granular
coesivo, devendo-se sua resistência tanto ao atrito interno como à coesão de suas
partículas (VILLIBOR et al., 2000).
Para o caso do ART observa-se que o estudo do enquadramento em determinada
faixa de granulometria não se aplica (as razões serão adiante abordadas); embora não
seja solo ou agregado natural, para os quais foi idealizada a metodologia MCT, a
avaliação dos seus finos por esse método é importante, não no sentido de classificálos como lateríticos ou não, o que não teria sentido, mas para conhecer o seu
comportamento relacionado à expansão e contração e, adicionalmente, através do
MCV (moisture condition value) verificar seu comportamento com a variação da
energia de compactação.
4.7

Caracterização geral dos materiais para camadas de base e sub-base

Apresentam-se em seguida as principais características tradicionalmente relacionadas
aos materiais para emprego em camadas de base e sub-base de pavimentação. O
ART é um material desconhecido do ponto de vista de sua adequação para
pavimentos, desta forma todas as possibilidades de caracterizá-lo serão abordadas
adicionalmente à abordagem tradicional.
4.7.1 Granulometria
As exigências granulométricas que se fazem para que o solo-agregado seja utilizado
na execução de bases de pavimentos se baseiam nas considerações de que este
material possua uma elevada densidade, conseqüência do preenchimento da maior
parte dos vazios intergranulares pelas partículas menores do próprio agregado.
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Esta condição leva ao aumento do número de pontos de contato entre os grãos,
resultando em elevada resistência ao cisalhamento e baixa deformabilidade,
decorrentes da alta densificação e grande atrito interno (YODER; WITCZAK, 1975;
SANTANA, 1983).
VILLIBOR et al., (2000) sustentam que o ângulo de atrito de misturas solo-agregado
é garantido pelos agregados e a coesão pelos finos lateríticos. A teoria clássica das
misturas de granulometria contínua é baseada na distribuição de esforços pelo
contato grão a grão (atrito) e baixa coesão, devido à pequena presença de finos.
Ainda, sob o ponto de vista da estabilidade, o teor de finos exerce um papel
importante, pois na medida em que se eleva, promove o afastamento dos grãos
graúdos, diminuindo os contatos (embricamento) e conseqüentemente a estabilidade
é muito afetada. Adicionalmente as características da fábrica exercem também papel
importante no comportamento dos finos.
A figura Figura 4.3 ilustra três estados físicos diferentes de uma mistura de soloagregado onde, no caso (a) o agregado contém pouco ou nenhum fino e sua
estabilidade é proporcionada pelo contato de grão com grão; aqui a densidade é
baixa, a permeabilidade é alta, não é suscetível às ações de congelamento, mas é um
material que apresenta dificuldades de ser trabalhado no campo. Na situação (b) o
agregado contém quantidade suficiente de finos para preencher os vazios entre os
grãos do agregado, mantendo o contato grão a grão, aumentando os pontos de
contato, proporcionando um ganho de estabilidade, baixa permeabilidade,
caracterizando uma situação ideal pela alta resistência ao cisalhamento. Finalmente,
o caso (c), caracteriza um estado em que os grãos “flutuam” na massa de grãos
menores, devido ao excesso de finos; sua densidade é baixa, praticamente
impermeável, facilmente compactável, mas sua estabilidade é fortemente afetada
pelas condições adversas de água (YODER; WITCZAK, 1975; SANTANA, 1983).
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Figura 4.3 Estados físicos de misturas de solo-agregado (YODER; WITCZAK,
1975).
A distribuição granulométrica entendida como “ideal” do ponto de vista de sua
continuidade, tem sido representada pela equação (1) consagrada de Fuller (1907),
mencionada por Yoder e Wictzak (1975), Santana (1983), Barros (1989), Carneiro e
Cincotto (1997), e Momm (1998):
p = 100 ( d / D )n

(1)

Nesta expressão p representa a porcentagem em massa do material que passa na
peneira d. D é a dimensão máxima do agregado. E n um coeficiente compreendido
entre 0,33 e 0,50. A representação gráfica desta equação ficou conhecida como curva
de Fuller.
Com relação à obtenção de mais alta densidade, Fuller e Thompson (1907)
estudaram agregados para concreto concluindo que para n= 0,50 se obtém os mais
altos valores, sendo confirmado posteriormente por Rothfuchs (1935) e Hogentogler
(1941). Na prática rodoviária observou-se que o n está mais próximo de 0,45
segundo Santana (1983).
Segundo Senço (1997), agregados de graduação uniforme são os que têm diâmetros
pouco variáveis, ou seja, a dimensão máxima não se distancia muito da dimensão
mínima, neste caso o n > 4. Quando o n está entre 0,4 e 0,6 o agregado apresenta
graduação contínua densa, contendo partículas com diâmetros abrangendo
praticamente todas faixas de granulometria. Agregados de graduação descontínua
aberta necessitam de correções para melhorar o entrosamento entre os grãos. E
agregados de graduação aberta contínua demonstram falta de finos.
Consultando a literatura verifica-se que este conceito é levado aos estudos de
agregados para argamassas e concretos, e também para materiais para pavimentação.
Apesar da distinção entre esses empregos, observa-se que o fundamento básico é
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correlacionado ao melhor preenchimento dos vazios entre os grãos do agregado,
aumentando com isso a densidade do conjunto e a quantidade de pontos de contato
entre os grãos. Barros (1989) relaciona esta condição com a elevada resistência ao
cisalhamento e baixa deformabilidade do solo-agregado. Entretanto, este autor já
observara a inconsistência da aplicação deste conceito às misturas solo-agregado
com frações minerais com densidades diferenciadas. Exemplifica citando a
densidade dos grãos da fração fina (passante na peneira de 0,075 mm) dos solos
lateríticos, que se situa acima de 3 g/cm3; já a fração pedregulho com ampla
variedade, de 1 g/cm3 (para variedades bauxíticas muito porosas) até 4 g/cm3 (para
variedades limoníticas).
A continuidade ou descontinuidade da curva granulométrica de uma determinada
areia, segundo o conceito de Fuller (1907), pode ser verificada através do coeficiente
de inclinação dessa curva que, no caso da curva contínua, é aproximadamente
constante em qualquer ponto, em duas peneiras consecutivas (CARNEIRO;
CINCOTTO, 1997). Uma curva granulométrica é considerada descontínua quando
não apresenta material retido em pelo menos duas peneiras consecutivas (BAUER,
1995a).
Agregados que não têm uma grande deficiência ou excesso de qualquer tamanho de
partícula, ou seja, que possuem granulometria contínua, produzem as misturas de
concreto mais trabalháveis e econômicas (MEHTA, 1994). Relacionando o conceito
de continuidade aos agregados para argamassas, Carneiro e Cincotto (1997), e
Tristão e Roman (1995), mencionam o método de Hallem-Hazem, que consiste na
determinação do coeficiente de uniformidade (Cu) que é obtido pela razão entre os
diâmetros que correspondem às frações passantes, em massa, de 60% (d60) e 10%
(d10) tomados da curva granulométrica.
O conceito de “bem graduado” o “mal graduado” é tratado por Pinto (2000), através
do valor do coeficiente de não uniformidade (CNU) que é determinado pela divisão
do diâmetro D60 (diâmetro abaixo do qual se situa 60%, em peso, das partículas) pelo
D10 (diâmetro que corresponde à porcentagem que passa igual a 10%). Esse autor
define que quanto maior o CNU mais bem graduada é o agregado (areia). Areias com
CNU menores do que 2 são chamadas de areias uniformes.
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Na mecânica dos solos, segundo Senço (1997), em função do coeficiente de
uniformidade (Cu), se classificam os agregados em:
- muito uniforme: Cu < 5 (agregado com granulometria descontínua).
- uniformidade média: 5 < Cu < 15.
- desuniforme: Cu > 15 (agregado com boa continuidade).
As especificações das faixas granulométricas da AASHTO, ASTM, DNER, por
exemplo, guardam uma semelhança formal com as curvas de Fuller, a qual é uma
aproximação da realidade. Cabe ressaltar que, a cada limitação construtiva da
dimensão máxima (geralmente de 2mm até 50mm), fica também estabelecida a
porcentagem da fração fina, aquela que passa na peneira de abertura 0,075mm
(BARROS, 1989; SANTANA, 1983).
A Figura 4.4, Figura 4.5, e Figura 4.6 ilustram a variação da densidade e do CBR
com a variação da porcentagem de finos para misturas de solo-agregado com
pedregulho liso arredondado, e com pedra britada, em três energias de compactação,
conforme análise de Santana (1983) baseado em estudos de Yoder; Wictzaks (1975).

Figura 4.4 Variação do CBR e da densidade máxima com o teor de finos e energia
de compactação – agregado pedregulho (SANTANA, 1983, adaptado de YODER;
WICTZAKS, 1975).
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Observa-se que a densidade máxima do agregado é obtida com percentuais mais
altos de materiais finos do que os percentuais que proporcionam maior CBR. Esta
constatação coloca em xeque a busca da maior densidade, através da distribuição
granulométrica, como uma forma de garantir a maior resistência.
O teor de finos exerce maior influência em agregados com partículas arredondadas
como o pedregulho, do que nos agregados britados, o que pode ser relacionado à
facilidade de deslocamento mútuo das partículas quando a superfície é lisa.

Figura 4.5 Variação do CBR e da densidade máxima com o teor de finos e energia
de compactação – agregado Brita (SANTANA, 1983, adaptado de YODER;
WICTZAKS, 1975).
A comparação da densidade máxima e do CBR obtidos com areia fina, areia grossa,
e pedregulho, confirma que há um crescimento destas duas características à medida
que cresce a dimensão máxima do agregado, com conseqüente diminuição do teor de
finos, o que pode ser relacionado à maior incorporação de outras frações
granulométricas. O gráfico da Figura 4.6 ilustra estas relações.
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Figura 4.6 Variação da densidade, CBR e teor de finos com a Dmáx (SANTANA,
1983, adaptado de YODER; WICTZAKS, 1975).
Outra análise encontrada na literatura torna evidente que a estabilidade de uma
mistura de solo-agregado, relacionada à densidade máxima, é dependente da
distribuição granulométrica e que o excesso de finos (que passam na peneira nº 30) é
desvantajoso, mas o estabelecimento de uma relação mútua com a resistência é
extremamente complexo afirmam Yoder e Wictzaks (1975). Para um agregado com
dimensão máxima de 25 mm (1 polegada), utilizando a equação (1) obtém-se uma
porcentagem passante nesta peneira de 15,3%, que corresponderia à máxima
densidade, no entanto, na Figura 4.7, observa-se que a máxima resistência triaxial é
obtida em percentuais passantes na peneira nº 30 mais baixos, nos três casos
estudados para materiais com índices de plasticidade diferentes.
Portanto, além dos efeitos da quantidade, as propriedades físicas da parte fina dos
solos têm grande interferência sobre a estabilidade, podendo eliminar o contato de
grão com grão desestabilizando a mistura para efeito de resistência. Para relacionálas, estes autores definiram o fator pó, que corresponde à porcentagem que passa na
peneira nº 200 dividida pela porcentagem que passa na peneira nº 30.
O gráficos Figura 4.7 ilustram bem o efeito da quantidade e das propriedades dos
finos sobre a resistência de cascalhos.
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Figura 4.7. (a) Efeito da plasticidade sobre a resistência triaxial. (b) Interação entre
fator pó, % passante na # nº200, I.P. e resistência. (YODER; WICTZAKS, 1975).
4.7.1.1 Comentários finais e conclusões
As especificações tradicionais da distribuição granulométrica têm sido alvo de crítica
de vários pesquisadores brasileiros, como Nogami e Villibor (1983), Barros (1989),
entre outros, pois foram estabelecidas para materiais diferentes dos solos tropicais,
embora eles reconheçam seu significado para obtenção de densidades elevadas. No
entanto, estabelecer uma relação mútua da densidade máxima com a resistência é
extremamente complexo, como já atribuíam Yoder e Wictzaks (1975).
Experiências com solos arenosos finos lateríticos (SAFL) com Dmáx menor do que 2
mm e às vezes menor do que 0,425 mm, que não atendem à especificação
granulométrica tradicional tem mostrado comportamento satisfatório em camadas de
base construídas no Estado de São Paulo e estados vizinhos (VILLIBOR; NOGAMI,
1982; entre outros).
Bases de pedregulho laterítico das regiões Norte e Nordeste e diversas regiões do
Brasil, com granulometria descontínua e excesso de finos também são apontadas
positivamente com relação à capacidade de suporte (MELO; SANTANA; SILVA,
1972; BARROS, 1989).
Chini e Monteiro (1999) avaliaram agregado reciclado de concreto que não atendia à
especificação granulométrica do Departamento de Transportes da Flórida (FDTO),
para base de pavimento, e ainda assim apresentou resistência (CBR) acima de 200%
quando as especificações requerem 100%. No entanto, o material testado não
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apresentava partículas abaixo da abertura de 2mm, portanto com percentual de finos
(abaixo da peneira 0,075 mm) igual a zero. Estes pesquisadores reconhecem a
importância da proporção de finos na resistência ao cisalhamento (atrito interno) e
estabilidade do material, recomendando que o percentual de finos deve estar entre 6 e
8% para garantir o preenchimento dos vazios e preservar o travamento das partículas.
Outra característica não levada em conta nas especificações tradicionais é a natureza
e a composição granulométrica da fração fina, que passa na peneira 0,075 mm, que
exercem grande influência sobre o comportamento do solo-agregado de regiões
tropicais. Os solos que tem essa fração constituída por materiais lateríticos são
nitidamente superiores (NOGAMI; VILLIBOR, 1980).
Depreende-se também das especificações tradicionais, que não são considerados
possíveis efeitos da compactação sobre a mudança granulométrica do material,
pressupondo-se então, que os grãos do agregado são suficientemente resistentes para
não se fragmentarem (BARROS, 1979).
Conclui-se que o procedimento de especificação de determinada composição
granulométrica contínua, por exemplo, apresenta limitações, pois é estabelecido
sobre medidas em massa (peso), o que é válido para materiais de mesmas massas
específicas (ou de valores aproximados), mas se constitui na realidade em processo
essencialmente volumétrico, e também porque por si só não consegue representar os
efeitos da natureza e quantidade de finos.
No caso de misturas de materiais com massas específicas distintas, a metodologia
baseada na distribuição granulométrica conduz a resultados muito diferentes quanto
ao conteúdo volumétrico de cada fase constituinte, em outras palavras quanto à
quantidade de grãos, podendo haver falta ou excesso de grãos em determinadas
frações, com implicações no volume de vazios da mistura e suas conseqüências. Para
demonstrar esta afirmação foi elaborado o gráfico da figuraFigura 4.8(b), p.91.
Esta constatação leva a uma limitação do alcance de se adotar a expressão
consagrada de Fuller ou simplesmente se enquadrar misturas de materiais nas faixas
granulométricas correntemente especificadas.
Sob o aspecto da granulometria, há que se considerar também a possibilidade de
quebra dos grãos do agregado alterando a distribuição granulométrica. Para isso, a
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resistência intrínseca dos grãos do agregado é importante; também, o formato dos
grãos, e o arranjo granular, conseqüentemente a porosidade do conjunto, exercem
influência em virtude das alterações que podem ocorrer nos níveis de tensões
propagadas em cada grão.
Verifica-se que o tema é extremamente amplo, pois envolve muitas variáveis, e
complexo por que nem sempre a otimização de uma característica, por exemplo, a
densidade, resulta em melhor desempenho de resistência independentemente de
outros fatores.
Desta forma, para realizar o estudo para o emprego do ART em camadas de
pavimentos, a estabilização granulométrica não se aplica e foi necessário
desenvolver uma metodologia própria para estabelecer as misturas deste agregado
com solos, neste caso buscou-se a máxima compacidade do ART-solo compactado; o
procedimento desenvolvido está apresentado no item 6.4. As características dos finos
do ART são de importância para a estabilidade do material e por isso foram
estudadas pela metodologia MCT, apesar do ART não ser solo.
4.7.2 Porosidade, massa específica24 , massa unitária e absorção de agregados
Em virtude da não aplicabilidade do estudo da distribuição granulométrica para
misturas do ART com solos, os esforços da pesquisa foram direcionados para
estabelecer uma forma de dosagem dessas misturas independente da granulometria,
partindo-se do conceito de porosidade do agregado.
Para efeito da abordagem do conceito de porosidade, será necessário utilizar os
conceitos de massa específica, massa unitária e absorção.
Embora os termos e simbologias correspondentes aquí tratados já estejam definidos
na literatura, eles serão a seguir definidos da forma com que serão utilizados nesta
tese.
Massa específica real (ρR): é a relação entre a massa dos sólidos dos grãos dividida
pelo volume dos sólidos dos grãos, ou seja, massa específica real dos grãos é aquela
24

Massa específica é definida como a massa do material por unidade de volume, inclindo os poros
internos das partículas (MEHTA, 1994). Conceitos e siglas normalizados pela ABNT são encontrados
nas normas técnicas: NBR 6408/84, NBR 6458/84, NBR 9935/87, NBR 9937/87, NBR 9777//87 e
NBR 9937/87.
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que inclui os vazios impermeáveis dos grãos e exclui os vazios permeáveis e os
vazios entre os grãos. (É possível encontrar na literatura a denominação de massa
específica, simplesmente, referindo-se à massa específica real).
Massa específica aparente (ρ): é a relação entre a massa dos sólidos (dos grãos
sólidos) dividida pelo volume aparente dos grãos, que inclui os vazios permeáveis e
impermeáveis dos grãos e exclui os vazios entre os grãos. (É também possível
encontrar na literatura a denominação de massa específica, simplesmente,
referindo-se à massa específica aparente).
Massa unitária (δ): é a massa das partículas sólidas que ocupam uma unidade de
volume, ou seja, ocupam um volume aparente que inclui o volume dos sólidos (com
seus vazios permeáveis e impermeáveis) e também os vazios entre os sólidos.
Capacidade de absorção de água: é definida como a quantidade total de água
requerida para trazer um agregado da condição seca em estufa para a condição
saturada superfície seca (Mehta, 1994).
Absorção na condição saturada superfície seca (Abs

SSS):

é a relação entre a

massa de água absorvida e a massa seca dos sólidos, estando a superfície dos sólidos
sem umidade (água).
Porosidade (n): é o volume de poros (os vazios entre os grãos) de um agregado
(conjunto de grãos), ou seja, é a diferença entre o volume total e o volume de sólidos
(Vap – Vs).
Em termos de porosidade (n) a relação é estabelecida entre a massa unitária (δ), que
inclui os vazios entre partículas, e a massa específica aparente, ou simplesmente
massa específica (ρ), que não inclui os vazios entre partículas, mas inclui os vazios
internos das partículas sólidas, através da relação seguinte (FEDA, 1982):
n=

Vap −Vs
Vap

= 1 − δρ

(2)

Em termos de índice de vazios, a relação é estabelecida entre as massas unitárias (δ)
e massas específicas (ρ) na seguinte equação:
e=

Vap −Vs
Vs

=

ρ
δ

−1

(3)

91

A porosidade do agregado (os vazios entre os grãos) é dependente da sua distribuição
granulométrica, formato de grãos e estado de compacidade, e encerra a
interdependência entre os valores da massa unitária e da massa específica.
Para esclarecer estas relações foram elaborados os gráficos da Figura 4.8, utilizando
as relações exemplificadas anteriormente, mostrando que: a porosidade cresce com o
decréscimo da massa unitária (δ), para mesma massa específica (ρ), e que o volume
de sólidos cresce com o decréscimo da massa específica, para a mesma massa
unitária.
Desta forma, a possibilidade de agregados com massas unitárias e massas específicas
diferentes apresentarem a mesma porosidade é restrita a uma faixa pares de valores,
conforme Figura 4.8 (a). Da mesma forma, a quantidade de volume sólido em um
agregado (ou seja, a quantidade de grãos) somente coincide para determinados
valores de massa unitária (δ) e massa específica (ρ), conforme Figura 4.8 (b).
Pode-se concluir que os procedimentos de estabilização granulométrica, baseados
nas distribuições dos tamanhos de grãos de solo-agregado, têm validade restrita a
materiais cujos valores de massa específica são próximos. A utilização deste
procedimento para estabilizar a distribuição granulométrica de materiais com massas
específicas muito diferentes é ilusória.
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Figura 4.8 Ilustração da variação da porosidade com a massa unitária (a) e do volume
de sólidos com massa específica (b)
Materiais constituídos de grãos de mesma dimensão são mais porosos do que aqueles
polidispersivos, constituídos de grãos de vários tamanhos, pois os grãos menores
preenchem os vazios dos maiores.
A disposição dos grãos (esqueleto) define uma determinada porosidade e número de
contatos dos grãos entre si. Em um material polidispersivo os arranjos são variados,
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ocorrendo, em um mesmo material, zonas ou regiões com características de
distribuição de grãos diferentes entre si. Essas diferenças fazem com que o número
de contatos em um grão seja também muito variável. A Figura 4.9 ilustra a
freqüência relativa do número de contatos de grãos de esferas com porosidades
diferentes (FEDA, 1982).
Observa-se que a porosidade interfere na quantidade de contatos, sendo que quanto
menor a porosidade, maior é a quantidade de contatos e mais uniforme é a freqüência
relativa.
Em virtude da importância da porosidade direcionaram-se os estudos para a
determinação da massa específica e da massa unitária do ART.

Figura 4.9 Freqüência relativa do número de contatos de esferas com porosidades
diferentes (FEDA, 1982).
4.7.2.1 Massa específica e absorção
Dentro do quadro apresentado, os valores das massas específicas e das massas
unitárias ganham importância para a estabilização das misturas de materiais
agregados.
A massa específica dos materiais agregados originados de rochas naturais são bem
conhecidas, bem como a absorção e outras propriedades.
Já os agregados reciclados de fontes diversas, mono ou polifásicos, não estão
catalogados e a determinação dessas propriedades se faz necessária.
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Com relação à massa específica dos agregados obtidos por britagem de telhas de
cerâmica vermelha (ART), podem ser feitas referências aos estudos empreendidos
com materiais cerâmicos diversos, como telhas de cerâmica, tijolos e blocos de
cerâmica vermelha.
O valor da massa específica (ρ) do material de cerâmica vermelha pode variar em
virtude da composição das misturas de argilas e do processo de fabricação como um
todo.
A variação do valor da massa específica, absorção e porosidade do material cerâmico
pode ser ilustrada com os resultados apresentados por Souza Santos (1975) que cita
como exemplo uma argila de Bariri-SP (conforme dados da Tabela 3-1) ,que
apresenta os valores de 1820 kg/m3 para a massa específica aparente (ρ), 14,5% para
a absorção de água, e 27,9% para porosidade aparente de cerâmicas vermelhas
extrudadas e queimadas a 950°C. Para moldagem por prensagem cita os valores de
1810 kg/m3, 20,2% e 36,4% respectivamente (SOUZA SANTOS, v. 1, 1989).
Investigando agregados reciclados obtidos por britagem de tijolos cerâmicos
diversos, cascalho de rio e pedra calcárea, Hansen (1992) obteve os seguintes
valores:
Tabela 4-4 Massa específica (aparente e dos sólidos), porosidade (da partícula e do
agregado); dados de Hansen (1992)
Tipo de
M. Esp. Sólido M. Esp. Apar. Porosidade da Porosidade do
partícula (%)
agregado (%)
ρR (kg/m3)
ρ (kg/m3)
agregado ↓
Tijolo britado
2620
1800
31,3
43,7
Pedra Calcárea
2660
2640
0,7
41,7
Cascalho/Rio
2640
2580
2,4
36,7
No entanto, a massa específica de agregados reciclados porosos, mono ou
polifásicos, dentre eles o ART, pode sofrer interferência do processo de cominuição
na porosidade dos grãos, aquela que causa absorção de água. Torna-se
preponderante, então o conhecimento do valor da absorção na condição saturado
superfície seca conforme a fração granulométrica considerada.
A absorção de água pelos grãos dos agregados é dependente da existência de poros,
de suas dimensões e da sua distribuição no corpo sólido.
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Além da água absorvida, o contato de um corpo sólido com água resulta na adsorção
física pelas superfícies desses corpos, sendo, portanto dependente da superfície
específica do material considerado.
Duas das características mais importantes dos sólidos adsorventes (porosos e com
canais capilares) são sua grande relação superfície/volume, proporcionando uma
grande superfície para a adsorção do líquido, e sua afinidade com o fluído (BROWN
et al., 1986).
O agregado reciclado em estudo (ART) é originário de telhas de cerâmica vermelha
que são fabricadas com argilas comuns, constituídas de minerais plásticos e não
plásticos, são moldadas por prensagem e queimadas em fornos a temperaturas da
ordem de 900 ºC. Os minerais sofrem, na queima, importantes transformações de
caráter físico e químico com efeitos na microestrutura, nas fases formadas e na
porosidade.
Os materiais de cerâmica vermelha como os blocos e as telhas, apresentam
porosidade interna e afinidade com água, o que lhes confere absorção elevada
quando comparados com as rochas naturais que dão origem aos agregados britados,
por exemplo.
Estudando duas argilas, uma plástica e outra siltosa, da região de Campos dos
Goytacazes-RJ, utilizadas para a fabricação de blocos e telhas de cerâmica vermelha,
Vieira e Monteiro (2003) confirmaram, através de ensaios de microscopia eletrônica
de varredura (MEV), a textura porosa de massas cerâmicas prensadas e queimadas à
temperatura de 950 ºC.
Motta et al. (2001) concluíram que, em que pese a maioria dos produtos cerâmicos
ter resistência mecânica suficiente para os usos a que são propostos, com exceção do
agregado leve, esses produtos apresentam alta porosidade aberta.
Cultrone et al. (2003) demonstram a alta receptividade à água, de tijolos de argilas
queimadas em temperaturas variando de 700 até 1100 ºC, concluindo que, aqueles
que têm alta porosidade e alta porcentagem de poros com raio menor do que 2,5-1
µm são mais suscetíveis à umidade. Estes autores constataram que, quando a
diferença entre a absorção livre (não forçada) e a absorção forçada aumenta, a
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interconectividade entre os poros diminui, sugerindo dificuldade de acesso.
Obtiveram valores de absorção livre variando de 24,29% (700ºC), 24,84% (800ºC),
23,15% (900ºC), 14,94% (1000ºC), e 9,85% (1100ºC), observando-se que quanto
maior a temperatura de queima, menor a absorção. As massas especificas aparentes
correspondentes apresentaram os valores de 1,58, 1,58, 1,61, 1,83, e 1,97 g/cm3.
Kozievitch et al. (2000) determinaram as características cerâmicas de sete argilas da
região de Monte Carmelo/MG obtendo os seguintes resultados (médias de 5
determinações através de ensaios cerâmicos): a absorção de água variou de 15,1% a
22,9%; a massa específica aparente variou de 1,7 a 2,1 g/cm3; a massa específica
aparente dos sólidos variou de 2,6 a 2,9 g/cm3; a porosidade variou de 28,6%a
37,5%. Concluíram os autores que os resultados obtidos foram satisfatórios, quando
comparados com argilas padrão brasileiras, situando-se dentro das faixas de valores
de argilas brasileiras para cerâmica estrutural (ou vermelha) reportadas por Souza
Santos (1989).
Portanto, a porosidade que causa absorção tem influência na determinação da massa
específica aparente do grão. Esta característica do material cerâmico impossibilitou a
determinação da absorção na condição saturado superfície seca e, conseqüentemente
da massa específica aparente dos grãos do ART (agregado reciclado de telha),
conforme pode ser visto no item 5.4.2.
Esta dificuldade levou este autor a estudar um método alternativo, para a
determinação da absorção de agregados reciclados porosos com fração fina inclusive.
Este método foi baseado nos conceitos de secagem de sólidos porosos segundo
Brown et al. (1965), que são a seguir explanados.
A partir destes conceitos foi possível estabelecer procedimentos de laboratório que
permitiram identificar graficamente a condição de agregado saturado superfície seca.
A partir desta definição determinou-se a massa específica aparente pelo método da
balança hidrostática. Esta metodologia de determinação da absorção, apresentada por
Dias e Agopyan (2004), está ilustrada no item 5.4.3 e os resultados dos ensaios estão
no Anexo C.

96

4.7.2.2 Mecanismo da secagem de sólidos
Ressalta-se que este item foi especialmente desenvolvido para subsidiar o estudo de
um método de determinação da absorção de agregados reciclados porosos com fração
fina, inclusive.
A secagem de material poroso e insolúvel, submetido a um meio secante com ar
quente circulando sobre sua superfície, ocorre pela transmissão do calor necessário
para a evaporação da água e aquecimento do sólido.
Segundo Brown et al. (1965), se a velocidade do ar é de tal ordem que, virtualmente
resultem inalteradas sua temperatura, sua umidade e sua velocidade, se obtém uma
curva típica de velocidade de secagem do sólido, caracterizada por distintos períodos
à medida que a umidade do sólido se reduz, desde um alto valor inicial até o pequeno
valor final.
Conforme Figura 4.10 (BROWN et al., 1965) a seguir, o período I0, denominado de
período inicial, é aquele em que a velocidade de secagem aumenta ou diminui
rapidamente, e sua duração é relativamente curta. Esse período é essencialmente
instável, depende da temperatura inicial do material, e as condições de secagem vão
se ajustando às do regime estacionário representado pelo período seguinte.
O período I representa a primeira etapa de secagem, nele a velocidade de secagem é
constante, e fica bem caracterizado quando a secagem é feita em recipiente isolado,
por que a temperatura na superfície e no interior do sólido é constante. Este período é
denominado de estacionário, é alcançado ao final do Período I0 e se prolonga
enquanto chega à superfície do material (por capilaridade) a mesma quantidade de
água que se evapora. Assim que a velocidade diminui termina o Período I de
velocidade constante.
A água eliminada da superfície do sólido úmido necessariamente deve ser substituída
por ar que penetre no sólido através dos canais mais largos que estão em conexão
com os poros da superfície. Devido à complicada rede de canalículos que existe
abaixo da superfície do sólido, é possível que o ar entre somente em alguns poros,
ficando, portanto, elevada a umidade próxima da superfície.
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Desta forma, enquanto dura o período I, a superfície molhada do sólido se comporta
como uma superfície de água livre, cuja velocidade de secagem é aproximadamente
constante, podendo variar mais ou menos em função das características do material e
das condições de secagem.
A velocidade de secagem diminui em maior ou menor proporção à medida que se
altera o conteúdo de água, já no período II, que é o primeiro de velocidade
decrescente, pois ocorre uma diminuição da quantidade de água evaporada por
unidade de tempo, porque a superfície de evaporação se desloca para as camadas
interiores do sólido úmido, com a conseguinte redução do raio de curvatura dos
meniscos. Durante todo este tempo a evaporação é subsuperficial.
O período III é imediato ao período II, nem sempre se diferencia claramente deste, e
quando ocorre a velocidade de secagem é diferente daquela do período II, sendo
também decrescente. Neste período, a água que deve evaporar-se está cada vez mais
longe da superfície, e o calor necessário para sua evaporação deve penetrar até o
interior do produto parcialmente seco, concluem os autores.

Figura 4.10. Velocidade de secagem x conteúdo de umidade (adaptado de BROWN
et al., 1965).
Prosseguindo com a secagem nestas condições, chega um momento em que a
velocidade de secagem é zero, o que caracteriza o conteúdo mínimo de umidade que
pode ser atingido, ou seja, a umidade de equilíbrio com o meio, que é dependente da
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natureza do sólido, da temperatura do agente secante e de sua umidade relativa
(BROWN et al., 1965).
Esta metodologia foi adaptada nos experimentos realizados com o ART e mostrou-se
aplicável. Definiu-se um procedimento de ensaio que permite a determinação da
absorção de agregados reciclados porosos, inclusive com frações finas, o que será
uma grande contribuição para o meio técnico que trabalha com agregados reciclados
(DIAS; AGOPYAN, 2004). Os estudos baseados neste procedimento terão
continuidade com os pesquisadores25 do Departamento de Engenharia de Construção
Civil da POLI-USP, para validar e elaborar um texto de norma.
4.7.3 Atividade pozolânica
Não é objetivo desta tese investigar o agregado reciclado de telha (ART) estabilizado
com ligantes, neste caso, particularmente a cal hidratada e o cimento Portland. No
item 3.10, definiu-se que este resíduo seria estudado para seu emprego em camadas
de base ou sub-base sem ligantes, utilizando solos locais.
No entanto, sabe-se que os materiais cerâmicos podem ter algum potencial
pozolânico e essa característica pode ser aproveitada em determinadas situações para
melhorar o desempenho em serviço.
Desta forma, a abordagem a seguir servirá de embasamento para pesquisas futuras
relacionadas à estabilização do ART com ligantes.
Pozolana é um material natural (cinzas vulcânicas) ou artificial (argilas calcinadas)
silicoso-aluminoso, com a sílica na forma ativa, possuindo por si mesmo pequeno ou
nenhum valor cimentício, mas que, em presença de água combina-se com o
hidróxido

de

cálcio

–Ca(OH)2–

formando

compostos

com

propriedades

aglomerantes, e estáveis em presença de água (Mehta, 1994; Neville, 1992; ASTMC618-72).
O uso de argilas calcinadas, como pozolana, em misturas com cimento é conhecido
desde os tempos dos Romanos, mais recentemente as argilas caulíniticas calcinadas
(metacaulim) têm sido usadas como adição pozolânica em concreto para melhorar
25

Os estudos terão continuidade com um grupo de pesquisadores do PCC-USP, dentre os quais o
doutorando Sérgio Cirelli Angulo.
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seu desempenho. Usualmente um dos métodos de produção de metacaulim é o
tratamento térmico do caulim, cuidadosamente controlado, em temperaturas de 700800°C. As transformações térmicas da caulinita tem sido objeto de grande número de
investigações, indicando que os parâmetros temperatura, taxa e tempo de
aquecimento, e resfriamento, influenciam significativamente o processo de
desidroxilação -perda de massa-, que é considerado pelos autores, como o principal
critério quantitativo da performance da caulinita, seguido da amorfização transformação da fase cristalina em amorfa - (SHVARZMAN et al., 2003).
A atividade pozolânica do material cerâmico (argila calcinada) se manifesta em
função de alguns fatores principais, como composição química essencialmente sílicoaluminosa, e ainda, segundo Taylor (1997), em função das condições de queima
(tratamento térmico) que promovem alterações na sua estrutura, tamanho dos cristais,
grau de cristalinidade, cujas transformações estão associadas por Lea (1971) à
retirada de água de sua estrutura cristalina, resultando em produto amorfo ou semiamorfo com elevada superfície específica e reatividade química (LACERDA;
HELENE, 2002). A presença de sílica amorfa é necessária para a reatividade química
da pozolana, pois a sílica cristalina possui baixa reatividade (NEVILLE, 1982).
Shvarzman et al., (2003) detalham que a composição química e mineralógica, a
quantidade de fase amorfa, o grau de desidroxilação, e a superfície específica são
fatores determinantes sobre a atividade pozolânica. Em estudo de difração de raios X
confirmaram o grau de amorfização crescente com o aumento da temperatura de
queima da caulinita (figura E-1 do Anexo E), atingindo praticamente 100% acima de
570°C. Entretanto, investigando sobre a resistência à compressão de amostras com
conteúdo variável de fase amorfa, observaram que acima de 55% deste conteúdo não
houve correspondente acréscimo no índice de atividade medido pela resistência.
Investigando argilas queimadas em fornos, para a produção de agregados sintéticos,
Moore (1969) concluiu que os argilominerais (montmorilonita, ilita, e caulinita)
foram completamente de-hidratados (ou desidroxilados) após um período de 15
minutos à temperatura de 760°C.
A dependência da atividade pozolânica de tijolos à temperatura de queima, é
apresentada por Winkler e Müller (1998) em duas teorias. Uma relaciona a
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pozolanicidade com uma fase vítrea solúvel encontrada em tijolos cerâmicos
queimados a temperaturas acima de 950°C que proporciona a reação com Ca(OH)2
formando C-S-H. Uma segunda teoria relacionada com tijolos queimados a baixas
temperaturas que proporciona a formação de metacaulim (Al2O3.SiO2) altamente
reativo numa forma instável (LEITE, 2001).
Taylor (1997) associa a transformação da caulinita, acima de 600°C, num produto
não cristalino, denominado de metacaulim e, acima de 900°C os produtos formados
sofrendo mudança em uma nova fase, agora cristalina (LACERDA; HELENE,
2002).
Estudos de Désir; Alexandre; e Castro (2001) com argilas caulíniticas usadas na
fabricação de tijolos de cerâmica vermelha da região de Campos dos Goytacazes, no
Rio de Janeiro corroboram no sentido da teoria da baixa temperatura. Os autores
compararam os resultados das análises de difração de raios X, de argilas “in natura”
com argilas calcinadas nas temperaturas de 500°, 550°, 600° e 650°C. Concluíram
que o estado de desordem da estrutura da caulinita queimada à temperatura de 600°C
representa o menor grau de cristalinidade, ou maior amorfização, dentre as
temperaturas estudadas, o que vem de encontro com as observações de Shvarzman et
al., (2003).
Estes autores verificaram, ainda, a atividade pozolânica destas argilas calcinadas,
através do ensaio padronizado pela norma NBR 5751 (ABNT, 1992), “Materiais
pozolânicos-Determinação de atividade pozolânica – Índice de atividade pozolânica
com cal”, mostrando que a resistência obtida foi diretamente proporcional tanto à
temperatura quanto ao tempo de queima, na faixa de temperatura estudada.
Também na região de Campos dos Goytacazes, Vieira e Monteiro (2003) estudaram
o efeito da temperatura de queima na microestrutura de duas argilas da região usadas
na fabricação de blocos e telhas de cerâmica vermelha. As duas argilas no estado “in
natura” submetidas ao ensaio de difração de Raios X, apresentaram predominância
do mineral argiloso caulinita, com seus picos de difração característicos. Após
queimadas nas temperaturas de 950°C, 1100°C e 1250°C, não mais apresentaram
esta fase cristalina.
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Avaliando a atividade pozolânica do material cerâmico presente no agregado
reciclado de construção e demolição, através do ensaio da NBR 5751 (ABNT, 1992)
– atividade com cal -, e também através do ensaio NBR 5752 (ABNT, 1992) –
atividade com cimento -, Leite e Dal Molin (2002), obtiveram resistência à
compressão com cal de 7,7 MPa, 28% maior do que os 6 MPa, especificado na NBR
12653 (ABNT, 1992) como valor mínimo para se considerar o material como uma
pozolana. O resultado da atividade com cimento também atendeu a prescrição desta
norma, apresentando aos 28 dias um aumento de resistência de 87,2% em relação à
argamassa de referência, quando o mínimo especificado é de 75%. No entanto,
alertam as autoras que somente com estes ensaios não se pode afirmar que o material
estudado é uma pozolana e inferem que o aumento de resistência pode ter tido
contribuição de certa atividade pozolânica do material estudado, mas que esta talvez
não seja a única razão para a melhoria obtida.
Cincotto e Kaupatez (1988) identificaram o potencial pozolânico em resíduos
cerâmicos da indústria de cerâmica vermelha (com consumo de 500 mgCaO/g no
ensaio Chapelle), mas indicaram a necessidade de outras verificações adicionais
como, a formação de compostos que desenvolvam resistências mecânicas devido à
reação com a cal; e não levar a um aumento considerável na relação
água/aglomerante.
A utilização de resíduos moídos da construção civil -que incorporam fase cerâmica-,
em argamassas e concretos, tem sido estudada no tocante à sua contribuição para a
resistência, relacionada com a atividade pozolânica. Hamassaki et al. (1997)
avaliaram argamassas com resíduos de blocos cerâmicos e concluíram que, apesar do
consumo de CaO estar abaixo dos 330 mgCaO/g pode haver um benefício no
desempenho mecânico. Levy e Helene (1997) afirmam que argilas calcinadas em
temperaturas não muito elevadas resultam em materiais cerâmicos com maior
potencial pozolânico, enquadrando neste tipo de cerâmica os tijolos e blocos
considerados de segunda linha.
Kozievth et al. (2000) estudou sete diferentes argilas utilizadas na fabricação de
Cerâmica Estrutural na região de Monte Carmelo, estado de Minas Gerais. Realizou
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ensaios de difração de raios-X (DRX) e as curvas que obtiveram indicam a presença
de quartzo e caulinita para todas as sete argilas estudadas.
Portanto, é de se esperar que, os resíduos cerâmicos em estudo nesta tese, que são
obtidos através de temperaturas de queima que variam de 600° a 950°C, caso das
indústrias cerâmicas estudadas, possam apresentar atividade pozolânica, e pode ser
ativada através de cominuição adequada. No entanto, para seu aproveitamento
industrial, a etapa de redução (moagem até alto grau de finura) deve ser bem
estudada e avaliada quanto ao valor dos investimentos necessários e a demanda pelo
produto. Decidiu-se então investigar apenas de forma preliminar o ART quanto ao
seu potencial pozolânico, o que é apresentado no item 5.4.9.
4.7.4 Índices de qualidade aplicados a materiais para pavimentação
São várias as características designadas como índices de qualidade de agregados para
uso rodoviário. Algumas delas podem ser correlacionadas com solicitações de carga
estática, como, resistência ao esmagamento, resistência à compressão simples, ensaio
dos 10% de finos. Outras podem ser correlacionadas com cargas dinâmicas, como,
Treton, e Índice de degradação após o Proctor. Outras, ainda, podem ser ligadas aos
fatores ambientais, como perda de massa após fervura e expansibilidade (IPR, 1998).
Em virtude do agregado reciclado de telha ser um material ainda não estudado,
decidiu-se submetê-lo aos diversos ensaios conhecidos no meio técnico, com o
objetivo de melhor caracterizá-lo.
Aplica-se nesta tese, então, os conceitos e ensaios encontrados em IPR (1998) que
consolidou as pesquisas realizadas com rochas naturais para emprego em
pavimentos.
4.7.4.1 Abrasão Los Angeles
A característica relacionada como um índice de qualidade de agregados,
tradicionalmente especificada e consagrada no meio rodoviário, é a resistência ao
desgaste por abrasão “Los Angeles”, que faz parte das especificações nacionais e
internacionais para materiais de base e sub-base de pavimentos rodoviários.
Embora seja um ensaio clássico, utilizado na escolha e seleção de agregados
destinados à pavimentação, diversos países não o têm recomendado para este fim. No
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Brasil, o DNER entendeu que devem ser desenvolvidos ensaios tecnológicos novos,
e/ou adaptados às condições ambientais brasileiras, em virtude de sua vasta
experiência na região sudeste do país com rochas gnáissicas de origem metamórficas,
usadas como agregado em pavimentação apesar de apresentarem valores de desgaste
Los Angeles acima dos recomendados nas especificações (IPR, 1998).
Por outro lado, na região sul do país, o basalto associado aos derrames de rocha
básica, de origem ígnea, apesar de apresentar valor de desgaste Los Angeles dentro
dos valores especificados pelo DNER, tem motivado várias vezes a degradação em
pavimentos, em função da presença de minerais expansivos que em presença de água
ou umidade se degradam em pouco tempo (IPR, 1998).
Estas e outras constatações motivaram extenso projeto de pesquisa26 contratado pelo
Ministério dos Transportes (edital 1070/96-00 de 29/08/97) e executado pela ECL –
Engenharia, Consultoria e Economia S.A., do Rio de Janeiro, sob a direção do
Engenheiro João Menescal Fabrício, com o objetivo de estabelecer critérios de
qualidade para aceitação de rochas de pedreiras para uso rodoviário, através da
fixação de limites-tentativa (IPR, 1998).
O valor da resistência ao desgaste Los Angeles, é considerado um índice de
qualidade relacionado à resistência que o agregado apresentará quando submetido às
ações dos equipamentos de compactação e posteriormente do tráfego. Caso o
agregado apresente degeneração da granulometria sob estas ações, o resultado poderá
ser a ruína do pavimento, pois não atenderá mais às condições impostas para a sua
aceitação (SENÇO, 1997). Por outro lado, nem sempre se pode garantir que um
agregado que atenda à especificação do limite Los Angeles, não estará sujeito á
alteração granulométrica, porquanto as condições do arranjo, a porosidade, e a forma
dos grãos vão interferir no seu desempenho frente à ação das cargas, ou seja, pode-se
inferir que, isoladamente o valor do desgaste por abrasão não garante o bom
desempenho do agregado na camada do pavimento.
4.7.4.2 Tenacidade Treton e Índice de degradação após o Proctor
Estes dois ensaios se correlacionam com cargas dinâmicas (IPR, 1998).

26

Texto fornecido pelo Eng. João M. Fabrício, Rio de Janeiro.
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O índice de tenacidade Treton representa a resistência ao impacto oferecida pelo
agregado quando submetido aos impactos padronizados pelo ensaio. É considerado
um índice muito importante para utilização em lastro de ferrovia, onde as tensões
aplicadas são muito altas.
O ensaio de tenacidade Treton consiste em submeter determinada quantidade de
grãos do agregado a dez golpes de um peso de 15,8 kg, caindo de altura fixa de 38,4
cm (Ilustração do equipamento Treton e do ensaio no Anexo H). A resistência ao
impacto Treton é a relação percentual entre a diferença do peso inicial (20
fragmentos) e final (peso retido após lavagem sobre a peneira de malha 1,68 mm)
dividida pelo peso inicial, em porcentagem. Quando apresenta perdas abaixo de 20%
é considerado adequado para lastro de ferrovia (QUEIRÓZ, s.d.27).
Pode-se dizer que este ensaio mede a resistência ao impacto, mas de grãos do
material que resistirão isoladamente. Portanto é limitada sua correspondência com a
situação de emprego do agregado em camadas de pavimentos.
O ensaio de Índice de degradação após o Proctor (IDp) foi elaborado por IPR (1998)
e proposto ao DNER para se constituir em método de ensaio para avaliação de
agregados de rochas naturais. Preconiza que o agregado deve obedecer a uma
distribuição granulométrica padrão conforme a tabela a seguir.
As curvas de distribuição granulométrica correspondentes a esta especificação e
àquela que representa a expressão de Fuller para n igual a 0,45, são ilustradas na
figura seguinte. Observa-se que há uma aproximação da curva especificada com a de
Fuller.
Tabela 4-5 Granulometria padrão do IDP (IPR, 1998)

27

Peneira (mm)

19,0

9,5

4,8

2,0

0,425 0,075 <0,075 Total

% Retida

15

20

15

15

15

15

5

100

Quantidade (g)

900

1200 900 900

900

900

300

6000

Queiroz, F.C. Tecnologia de Rochas Metodologia de Ensaios. (IPT- São Paulo). [s.d.].
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% passante

100
80
60
Padrão ensaio IDp

40

Fuller (n = 0,45)

20
0
0,01

0,1

1

10

100

peneiras (mm)

Figura 4.11 Distribuição granulométrica padrão do ensaio × curva obtida com a
expressão de Fuller para n = 0,45
A determinação do Índice de Degradação após o Proctor (IDp) consiste na apuração
da média das diferenças das porcentagens que passam da situação inicial pelas que
passam no final após a compactação Proctor com 26 golpes. O valor médio de três
amostras com granulometria inicial padronizada representa o IDp em porcentagem.
Sobre este ensaio, pode-se perceber a preocupação em fixar uma distribuição
granulométrica padrão e verificar o efeito da carga dinâmica sobre o esqueleto
granular formado pelo agregado nesta granulometria. Há que se ressaltar que os
efeitos da forma dos grãos não são aqui contemplados.
4.7.4.3 Resistência ao esmagamento e resistência pelo método 10% de finos
Estes dois ensaios são correlacionados com cargas estáticas (IPR, 1998).
A resistência ao esmagamento consiste na determinação da diferença da massa inicial
de um agregado (fração 12,5 mm/9,5 mm), obtida pelo preenchimento do cilindro de
ensaio em três camadas apiloadas com 25 golpes da haste de socamento, pela massa
final retida na peneira de 2,4 mm, após a aplicação da carga de 400 kN, em
porcentagem da massa inicial. Representa a mudança granulométrica que ocorre após
submeter o agregado à solicitação de carga estática.
O método de determinação da resistência mecânica pelos 10% de finos consiste na
determinação da carga que provoca uma produção percentual de finos (aqueles que
passam pela peneira de 2,4 mm) de 10%, de uma amostra composta pela fração
12,5mm/9,5mm. No procedimento de ensaio é imposta uma penetração do êmbolo de

106

15 mm, 20 mm, ou 24 mm, conforme a característica do agregado. Para agregados
mais leves, que apresentem vesículas em seu interior, usa-se a penetração de 24 mm.
Este ensaio expressa a mudança granulométrica que ocorre quando o agregado é
submetido a uma ação de esmagamento e há uma tendência em utilizar este teste, ao
invés do ensaio de esmagamento, para agregados fracos para os quais a força de 400
kN poderia moer muito ou todo o agregado.
4.7.4.4 Desgaste após fervura (IPR, 1998)
Consiste em avaliar a perda de massa após fervura sob pressão de 0,098 MPa, por 15
minutos, de amostra de agregado com granulometria passando na peneira de 19 mm
e retida na peneira de 2,0 mm. Após a fervura a amostra é mantida na água até atingir
temperatura abaixo de 27°C e é agitada sobre um agitador de peneiras. Determinamse posteriormente as diferenças das massas retidas nas peneiras de n°10 (2,0 mm) e
nº40 (0,425 mm) com relação à massa inicial e, em seguida o percentual
correspondente. O ensaio simula os efeitos das condições ambientais de forma
acelerada sobre a mudança granulométrica.
A aplicação deste ensaio aos materiais agregados artificiais obtidos de queima de
argilas é considerado de grande importância por Moore (1969), que considera que
argilominerais de-hidratados (desidroxilados) se tornam quimicamente estáveis para
uso em construção de estradas. Este pesquisador afirma que a maioria dos solos
tipicamente argilosos, que têm uma resistência relativamente alta quando secos, pode
ser queimada para produzir agregados duros e duráveis adequados ao emprego em
base flexível e concreto asfáltico. Sugere o autor que o nível de desidroxilação pode
ser detectado pelo teste da fervura.
Em sua pesquisa, estudou algumas argilas queimadas em diferentes temperaturas e as
comparou com agregados artificiais produzidos comercialmente (argilas expandidas),
concluindo que argilas calcinadas acima de 760°C apresentaram perdas por fervura
dentro da faixa de perdas dos agregados produzidos comercialmente, como indicado
na Figura 4.12. Verifica-se nesta figura o valor limite de 10% de perda após fervura
para os agregados produzidos comercialmente; e que os três tipos de argila
calcinados se enquadraram abaixo deste limite após atingirem a temperatura de
queima de 760º C.
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A técnica de queimar argila para obtenção de agregados para uso rodoviário é
relativamente antiga, havendo descrições de Grainger (1951) sobre essa atividade na
Guiana Inglesa na década de trinta; este autor menciona que somente em
temperaturas acima de 500ºC obtinha-se agregado com boa resistência, segundo
Vieira (2000). Este autor revela que desde a década de 50 no Texas, se estuda o
emprego de argila expandida na execução de tratamentos superficiais e de camadas
anti-derrapantes. Comenta que os elevados custos de produção desse agregado têm
limitado seu emprego à produção de artefatos de concreto leve, isso no Brasil.
Mas para emprego em pavimentação, o agregado artificial de argila não
necessariamente precisa ser expandido, este autor produziu agregados calcinados
com quatro solos argilosos típicos da região amazônica, os quais apresentaram
resultados no ensaio de flexão estática (ensaio cerâmico) superiores à quele indicado
como mínimo para seu emprego na fabricação de cerâmica vermelha (que é de 2,0
MPa). Os agregados produzidos com essas argilas (pelotizados) foram calcinados nas
temperaturas de 800ºC até 1300ºC. Concluiu através do ensaio de perda de massa
após fervura que aqueles calcinados entre 900 e 1000ºC tiveram melhor desempenho,
com perda abaixo de 6%, valor que ele indica como máximo admitido. Comenta que,
os queimados acima de 1000ºC mostraram-se frágeis e quebradiços.
Parece então, das experiências relatadas, que este ensaio de perda de massa após
fervura tem relativa importância para avaliar agregados originados da calcinação de
solos argilosos.

Figura 4.12. Perda de massa da amostra após ensaio da fervura (MOORE, 1969)
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4.7.4.5 Valores limites sugeridos
Apresentam-se na tabela a seguir os principais ensaios e os valores indicados como
limites-tentativa segundo IPR (1998), para avaliar a qualidade de agregados de
rochas de pedreiras para uso nos trabalhos da pavimentação rodoviária. Nesta
pesquisa dirigida procuraram utilizar métodos de ensaio que pudessem simular os
efeitos da degradação na fase da construção. Após extensa pesquisa de laboratório
propuseram os valores limites apresentados na Tabela 4-6.
Tabela 4-6. Valores limites para agregados28 sugeridos por IPR (1998)
Nº
1
2
3
4
5

Método de ensaio
(LA) Desgaste por Abrasão Los Angeles (DNER-ME-35/94)
(T) Perda ao choque Treton (DNER-ME)
(IDp) Índice de degradação após o Proctor (DNER-ME)
(10%F) Resistência mecânica: 10% de finos (DNER-ME-096/98)
(E) Resistência ao esmagamento (DNER-ME-197)

6

(D.F.) Desgaste após fervura (DNER-ME)

Valores Limites -tentativa
LA ≤ 65%
T ≤ 60%
IDp ≤ 6
10% finos ≥ 60 kN
E ≥ 60%
Peneira nº 10 ≤ 5 %
Peneira nº 40 ≤ 10 %

A Tabela 4-7 apresenta somente alguns dos resultados relatados nesta pesquisa do
IPR (1998) com a aplicação desses ensaios a diversos agregados de rochas naturais, a
título de referencial de valores.
Os autores desta pesquisa publicada em IPR (1998), tentaram correlacionar os
resultados dos diversos ensaios entre si, mas concluíram que os coeficientes de
correlação foram baixos não permitindo nenhuma correlação consistente.
Tabela 4-7 Resultados agregados naturais-amplitude de valores, IPR (1998)
1 - (LA)
2 - (T)
3-(IDp) 4-(10%F) 5 - (E)
6-(D.F.)
Nº →
(%)
(%)
(nº)
(kN)
(%)
(#10)
Gnaisses

56 a 74

47 a 70

4,2-6,9

63-112

62 a 70

4,3-9,2

Basaltos

10 a 36,2

11 a 42,3

1,2-1,9

162-402

81 a 90

1,2-6,9

Granitos

36 a 59

41 a 50

3,9-4,6

91-169

69 a 74

1,3-28,5

Cinco rochas de natureza diferente também foram investigadas por Ribeiro et
al.(2002). Alguns resultados obtidos para gnaisse e granito cinza, por exemplo, são
apresentados na Tabela 4-8.

28

As normas citadas foram consultadas em IPR (1998).
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Tabela 4-8 Resultados agregados naturais (RIBEIRO et al., 2002)
Gnaisse
Gnaisse
Granito cinza
Los Angeles (%)
(B1) 65 (B2) 51,2 (B1) 43; (B2) 55,4 (B1) 64,7; (B2) 52,5
Treton (%)
45
37
49
Esmagamento (%)
7,9
10,9
12,1
Índice de forma
cúbico
cúbico
cúbico
A aparente discrepância entre os valores de IPR (1998) e Ribeiro et al.(2002),
relacionados ao esmagamento de gnaisses e granitos, pode ser explicada pela forma
de apresentação dos resultados. O primeiro autor deve ter relacionado a massa final
dividida pela massa inicial; já o segundo deve ter calculado a diferença entre essas
massas e dividido pela massa inicial. Desta forma, os valores de um podem ser
comparados com complementar para 100% do outro.
Como se pode observar, em todos os ensaios relacionados com a obtenção de índices
de qualidade dos agregados, existe a preocupação com a manutenção da
granulometria inicial do material, que se mantida dentro de limites aceitáveis resulta
em material adequado ao uso em camadas de pavimento rodoviário, ou seja, os
esforços aplicados não degradam a distribuição granulométrica do agregado.
Estes ensaios serão aplicados ao ART na tentativa de qualificá-lo para o uso
pretendido e também comparar seu desempenho frente aos outros materiais
empregados em pavimentação.
No entanto, nenhum destes ensaios relatados consegue reproduzir as solicitações que
ocorrem no campo, indicando então que o resultado de um determinado ensaio
isolado deve ser encarado com reservas, de preferência deve ser avaliado associado a
outras determinações e, além disso, o desempenho no campo deve ser levado em
consideração.
4.7.5 Ensaios dinâmicos
Apesar da metodologia tradicional estar sendo utilizada há muito tempo, as
características avaliadas estão mais relacionadas com a resistência mecânica da
camada compactada, não contemplando outros aspectos como a influência da
aplicação de cargas cíclicas exercidas pelo tráfego. Nas ultimas décadas, houve uma
mudança na filosofia de projeto de pavimentos flexíveis, levando à utilização da
teoria da elasticidade, que visa conhecer o comportamento do material do ponto de
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vista de tensão x deformação (deslocamento) e os ensaios para a determinação do
módulo de resiliência e da deformação permanente ganharam importância para o
conhecimento

dos

parâmetros

de

deformabilidade

(MEDINA,

1997),

(GUIMARÃES, 2001), (WERKMEISTER, 2003).
Um dos grandes entraves do estudo de materiais para camadas de pavimentos
rodoviários é a dificuldade de se reproduzir em laboratório as condições em que eles
estarão submetidos no campo, não só do ponto de vista da variação dos materiais, da
geometria, das interfaces das camadas, das cargas, mas também das condições
ambientais com variações de umidade e temperatura.
Métodos empíricos são, em muitos casos, inadequados para a análise e projeto de
novas soluções estruturais, todavia, há no mundo todo um aumento nos esforços para
desenvolvimento

da

abordagem

analítica

para

resolver

esse

problema

(WERKMEISTER; DAWSON; WELLNER, 2003).
Recursos de retro-análise de módulos de resiliência a partir de dados das deflexões
obtidas em trechos experimentais e inventário em rodovias construídas devem ser
considerados fontes de dados empíricos da maior importância para os métodos de
dimensionamento (MEDINA, 1997).
A idéia é avaliar as tensões e deformações sob condições similares às condições de
tráfego com critérios de projeto direcionados para prevenir a deformação permanente
no subleito e o início de fissuras na face inferior das camadas de revestimento.
Normalmente, os critérios de projeto supõem que as deformações permanentes
ocorrem somente no subleito e a espessura da camada de material granular (base e
sub-base) é determinada considerando o CBR e/ou o módulo de resiliência e o
número N, supondo então, que nenhuma deformação permanente ocorrerá nestas
camadas, o que pode não representar a realidade (WERKMEISTER; DAWSON;
WELLNER, 2003).
4.7.5.1 Módulo de Resiliência
Uma das dependências do desempenho dos pavimentos está associada à magnitude
das deflexões superficiais, que são devidas a deformações do subleito e das camadas
acima. O conhecimento do Módulo de Resiliência (MR) é fundamental para as
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análises que envolvam as tensões e deformações na estrutura do pavimento e no
subleito, quando submetidos à ação do tráfego (PARREIRA et al., 1998).
Os primeiros estudos sistemáticos das características de deformabilidade de solos e
materiais para pavimentação foram realizados por Hveem (1955) que correlacionava
o trincamento progressivo dos revestimentos asfálticos à deformação resiliente
(elástica) das camadas subjacentes. A denominação resiliente, ao invés de
deformação elástica, era preferida sob o argumento de que nos pavimentos elas são
muito maiores do que nos sólidos elásticos, como concreto e aço, representando na
realidade, energia armazenada num corpo deformado elasticamente, a qual é
devolvida quando cessam as tensões causadoras das deformações (MEDINA, 1997).
A simulação das reais condições de solicitação dos pavimentos no campo é muito
difícil. Os carregamentos são dinâmicos, as cargas de diferentes intensidades e as
freqüências muito variáveis ao longo dos períodos de solicitação.
Os ensaios dinâmicos triaxiais de cargas repetidas tentam representar condições do
estado de tensões, da freqüência e duração das solicitações, permitindo a
determinação do Módulo de Resiliência (MR) utilizando, por exemplo, a metodologia
do método ME 131 (DNER, 1994) que estabelece as fases de condicionamento e de
registro das deformações, conforme o solo seja argiloso ou arenoso.
O MR é, então, definido como a relação entre a tensão-desvio (σd), aplicada
repetidamente em um corpo-de-prova de solo, e a deformação específica vertical
recuperável ou resiliente (εR) segundo a expressão:

MR = σε Rd

(4)

A tensão desvio (σd), ou tensão desviatória, aplicada é resultado da diferença entre a
tensão vertical (σ1) e a tensão de confinamento (σ3), ou seja, (σd = σ1 - σ3). As tensões
no ensaio são aplicadas em uma célula de carga. Na figura do Anexo L ilustra-se o
equipamento do Laboratório de Tecnologia de Pavimentação (LTP) do PTR-USP,
que foi utilizado nos ensaios.
No ensaio dinâmico, para cada estado de tensões definido, determina-se o
deslocamento vertical máximo recuperável, através de transdutores mecanoeletromagnéticos do tipo LVDT (linear variable differential transformer).
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Ocorre que, durante as solicitações de carga, as deformações apresentam parcela de
deformação resiliente, ou recuperável, (εR) e parcela de deformação plástica,
irrecuperável ou permanente, (εP).
Os solos e solos-agregados não são materiais elásticos lineares, os seus módulos de
resiliência dependem do estado de tensão atuante no campo, muito menos do peso
próprio, e mais das tensões causadas pelas cargas dos veículos. Nos ensaios triaxiais
dinâmicos a cargas repetidas, procura-se determinar a relação empírica que relaciona
o MR como função da tensão desvio (σd) e da tensão de confinamento (σ3), em
condições estabelecidas de densidade e umidade do material.
A resposta resiliente dos solos condiciona a vida de fadiga das camadas superficiais
do pavimento, que são mais rijas, através das flexões sucessivas a que são
submetidas.
O comportamento típico de um solo arenoso indica que o módulo depende
principalmente da tensão confinante (σ3) ou da soma das tensões principais (no caso
de compressão triaxial θ = σ1 + 2σ3 = σd + 3 σ3) segundo as expressões seguintes
(MEDINA, 1997):
MR = K1 σ3 K2

(5)

MR = K’1 θ K’2

(6)

O comportamento dos solos finos mostra que o MR em função da tensão desvio (σd),
em escalas aritméticas, é bilinear mas, segundo Svenson (1980), na prática não é
fácil definir o ponto de transição (K1, K2) da figura bilinear, sugerindo o modelo “MR
=

K1 σdK2.”. Verifica-se que ocorre rápida variação do MR com σd em baixos valores

de tensão desvio, que é o que ocorre a profundidades grandes e pequenas
deformações, mostrando ser pequena a contribuição do subleito, de solos argilosos
lateríticos a umidades de equilíbrio baixas, na deformação total.
As características dos solos e agregados influenciam no módulo de resiliência
conforme sua constituição mineralógica, textura, plasticidade da fração fina,
umidade, densidade e o estado de tensões atuantes; ainda, o modo como se arrumam
e aglomeram as partículas de solo são determinantes na deformabilidade.
Em estudo sobre as características resilientes de solos brasileiros, Medina e Preussler
(1980) através do ensaio triaxial de cargas repetidas, para corpos-de-prova
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relacionados às sub-bases e bases granulares compactados no pico da curva de
compactação da energia intermediária, observaram que em baixos níveis de tensões
cisalhantes, muito aquém das de ruptura, as partículas uniformes e arredondadas
deformam-se pouco nos contatos, com menores possibilidades de se deslocarem
umas em relação às outras do que as partículas de graduação mais variada. Quanto ao
cisalhamento e CBR o bom imbricamento das partículas de diferentes tamanhos
mobiliza maior resistência à ruptura. Estes autores correlacionam, então, esse
comportamento

à

característica

de

uniformidade

(descontinuidade)

e

desuniformidade (continuidade) dos solos granulares.
Verifica-se que o valor do MR é de grande importância para garantir a integridade
dos pavimentos. Materiais que apresentam valor baixo para o MR na tensão de
projeto, apresentam deformação resiliente de grande magnitude e são prejudiciais à
durabilidade do pavimento.
4.7.5.2 Deformação Permanente
O material das camadas do pavimento submetido às solicitações cíclicas da tensão
desvio, experimenta deformação axial, com parcela de natureza plástica ou
permanente (εP). O efeito cumulativo das deformações permanentes pode levar ao
afundamento de trilha de roda.
O mecanismo de deformação permanente tem sido muito estudado em países de
clima temperado, mas no Brasil são poucas as publicações sobre o assunto
(Guimarães, 2001).
Materiais granulares apresentam um comportamento complexo sob carregamento
cíclico, com um gradual acúmulo de deformação permanente a cada aplicação de
carga (LEKARP; DAWSON, 1998), (WERKMEISTER; DAWSON; WELLNER,
2003).
A forma do grão e a rugosidade (visível a olho nu) da sua superfície influencia no
comportamento da deformação permanente (εp). O comportamento do cascalho
(sandy gravel) é completamente diferente do material britado. Em altas tensões (altas
tensões de confinamento) as εp são mais baixas no cascalho do que na brita, sendo
que, em baixas tensões ocorre o contrário. Estima-se que em altos níveis de carga as
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tensões nos pontos de contato aumentam de tal ordem que pode fraturar partículas ou
quebrar seus cantos (extremidades). Neste caso, as partículas carregadas se movem
umas em relação às outras e há um rearranjo de tensões, até que, um novo equilíbrio
com as cargas externas, seja alcançado (WERKMEISTER; DAWSON; WELLNER,
2003).
Nunes; Bridges; Dawson (1996) sintetizam que para limitar a deformação
permanente a densidade do material granular sem ligante deve ser maximizada.
Vários pesquisadores têm tentado modelar a deformação permanente de materiais
granulares correlacionando-a com o nível ou taxa de tensões (σd, σ3), com a tensão
cisalhante (σd), e com o número de ciclos de carga (N). nenhum modelo encontrado
na literatura parece dar um explicação satisfatória da influencia das tensões no
acúmulo da deformação permanente, contudo, as análises indicam uma possível
relação entre a taxa de tensão cisalhante e a amplitude das tensões, o que ficou claro
com a observação de que a εp acumulada aumentou com a máxima tensão σd
(LEKARP; DAWSON, 1998).
As várias pesquisas citadas por Lekarp e Dawson (1998) mostraram que em baixos
níveis de taxa de tensão a εp é levada a alcançar uma situação tal de equilíbrio,
caracterizando um estado em que as deformações plásticas não sofrem acréscimos
significativos. Esta observação tem sido correlacionada com a teoria do shakedown,
aplicada em estruturas sujeitas a cargas cíclicas repetidas. Esta teoria que foi
primeiramente introduzida por Melan (1936), tem sido sugerida para emprego em
pavimentos.
Esta teoria sugere que o pavimento é passível de apresentar acúmulo progressivo de
deformação permanente ou plástica, se a magnitude das cargas aplicadas excederem
um valor limite chamado shakedown (não se encontrou na literatura uma tradução
para o termo, que significa um estado de acomodamento da deformação permanente).
A Figura 4.13 ilustra as considerações da teoria do shakedown para testes triaxiais de
carga repetida, para uma série de corpos-de-prova, com incrementos da taxa σ1/σ3.
Quando a deformação plástica acumulada de 3000 a 5000 aplicações de carga for
igual a 0,045x10-3, a fronteira entre a Faixa A-B é alcançada (é o limite
“Shakedown”). Quando esta deformação é igual a 0,4x10-3, indica a fronteira entre a
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Faixa B-C (é o limite de escoamento plástico), segundo Werkmeister; Dawson;
Wellner (2003).

Figura 4.13. Relação entre taxa de tensões (σ1/σ3) e a tensão máxima axial (σ1)
(WERKMEISTER, 2003)
Werkmeister (2003) afirma que a abordagem do shakedown deve ser usada para
caracterizar o comportamento da deformação da camada de material granular em
pavimentos. A Figura 4.14 apresenta o comportamento do material granular,
categorizado dentro das três faixas sugeridas, A, B ou C. Se o material se comporta
da forma A, é permitido seu uso no pavimento, desde que as deformações
acumuladas até então, sejam suficientemente pequenas, neste caso está em
shakedown. No caso B não está em shakedown, e pode apresentar falha em um
número muito alto de repetições de carga sendo, então, permitido seu uso para baixo
volume de tráfego. O comportamento C indica incremento levando ao colapso ou
falha e não deve ser permitido em um pavimento bem projetado.
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Figura 4.14. Variação do comportamento da εp de material granular
(Granodiorite29) com o nível de tensões e N. (WERKMEISTER, 2003)
Analisando os resultados de muitos testes de deformação permanente, Werkmeister
et al (2002) obtiveram uma relação exponencial entre as tensões aplicadas (σ1 e σ3) e
os limites fronteiriços shakedown, conforme a equação seguinte.
σ 
σ 1 = α ⋅  1 
σ3 

β

(7)

Onde: σ1 é o pico de tensão (σd + σ3); α e β são parâmetros do material.
Estudando dois tipos de solos brasileiros da região de Brasilia, DF, a argila amarela e
a laterita Brasília, Guimarães (2001) constatou que, a partir de um determinado
número de ciclos de carga, foi possível distinguir o chamado shakedown, ou
acomodação de alguns corpos-de-prova, caracterizado pela queda acentuada da taxa
de deformação permanente específica, sem, no entanto zerá-la.
Confirmou ainda que a deformação permanente específica é altamente influenciada
pelo estado de tensão e umidade do corpo-de-prova dos dois materiais. As
correlações que obteve, entre a tensão desvio, ou tensão principal maior, e a
deformação permanente total, para determinados números de aplicação de cargas,

29
Granodiorite: Rocha plutônica consistindo de feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, biotita e
hornblenda; É intermediária entre quartzo, monzonita e quartzo diorita (disponível em:
www.dlwc.nsw.gov.au/care/soil/SALIS/glossary , acesso em: 11/12/2004).
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foram consideradas boas, sugerindo ser uma boa maneira de se prever a deformação
permanente de um material submetido a baixas tensões.
Guimarães (2001) encontrou uma boa relação dos seus resultados com o modelo de
predição da deformação permanente proposto por Monismith et al (1975),
representado pela eq.(8) a seguir, para baixos níveis de tensões. Embora tenha
chegado a esta conclusão, relata dificuldades em estabelecer o shakedown, quando
compara dois ensaios com a mesma taxa de tensões e, ao abaixar a tensão desvio
para melhor caracterizar o acomodamento, este já não ocorre. Guimarães (2001)
chegou a consultar o pesquisador Wekmeister, em Dresden na Alemanha, via
Internet, mas este afirmou nada saber sobre a ocorrência do shakedown em solos
tropicais, enaltecendo o pioneirismo de sua pesquisa Guimarães (2001).

ε p = A.N B

(8)

Onde: εp é a deformação específica plástica; A e B são parâmetros experimentais; e
N o número de repetições de carga.
Os níveis de tensões que Guimarães (2001) utilizou nos seus ensaios são, segundo
ele, aqueles usualmente calculados em subleitos de rodovias brasileiras. Ele adotou
taxas de tensão σ1/σ3 variando de 1,5 até 2,5; σ3 variando de 50 kPa até 120 kPa; e σd
variando de 25 até 180 kPa. Seus ensaios foram de longa duração, chegando em
alguns a atingir 506000 ciclos de carga.
Conclue-se que o comportamento da deformação permanente dos materiais
granulares é muito complexo é dependente da forma, do arranjo das partículas,
dentre outras características do material e também é muito dependente das tensões a
que o material está submetido, em outras palavras, é dependente da posição em que o
material está trabalhando no pavimento.
4.7.6 Tensões nos pavimentos × tensões nos ensaios
Em virtude das dificuldades em se definir as condições de tensões em que os
materiais devem ser ensaiados no laboratório, para que estejam em situação similar
àquela que poderão ser submetidos no campo, decidiu-se apresentar aqui as
principais considerações sobre a estimativa de tensões.
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Nos pavimentos trafegam veículos de passeio e comerciais que caracterizam cargas
variáveis que são transmitidas pelos pneus. A deterioração do pavimento pode ser
provocada pela ação do tráfego, por sua freqüência e intensidade, e pelas condições
atmosféricas, e é dependente da qualidade dos materiais empregados e dos
procedimentos construtivos.
As tensões verticais e horizontais que se propagam nas camadas dos pavimentos,
originadas das cargas dinâmicas transmitidas pelos pneus dos veículos, são
esquematicamente ilustradas na Figura 4.15 a seguir.
As teorias e análises que serão referenciadas nesta tese serão aquelas que consideram
as camadas da estrutura do pavimento e o subleito como um meio contínuo,
homogêneo, isotrópico, linear, e elástico, o que na realidade não acontece, mas é uma
aproximação aceita no meio técnico.
A análise estrutural dos pavimentos pelos métodos mecanísticos, também
denominados métodos racionais, consideram os deslocamentos das múltiplas
camadas através do conhecimento das características dos materiais empregados,
permitindo o cálculo das tensões e deformações nos diversos pontos do pavimento.

Figura 4.15. Ilustração de tensões em um pavimento (MEDINA, 1997)
Existem diversos métodos para calcular o deslocamento sofrido por um material
elástico em um semi-espaço infinito quando solicitado por uma carga pontual
aplicada na superficie, normalmente derivados primariamente das equações de
Boussinesq, em 1885, desenvolvidas para um meio elástico, isotrópico e homogêneo.
Em 1943, Burmister apresentou uma teoria geral para o cálculo das tensões e
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deslocamentos através da teoria da elasticidade para meios estratificados (duas e três
camadas), considerando as cargas distribuídas uniformemente em áreas circulares de
contato com o pavimento (MEDINA, 1997; BERNUCCI, 200130; SUZUKI, 2001;
SILVEIRA, 198231).
Considerando os pavimentos como sistemas em camadas e sujeitos às cargas dos
veículos, faz-se o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, utilizando os
parâmetros de deformabilidade, com a utilização de programas de computação como,
por exemplo, o programa FEPAVE 2 da Universidade da Califórnia, Berkeley, que
utiliza a teoria da elasticidade pelo método dos elementos finitos; ou o programa
ELSYM5 (“Elastic Layered System with Normal Loads”) desenvolvido na
Universidade da Califórnia, que utiliza o método das diferenças finitas. Aplica-se
este a problemas de elasticidade linear de meios estratificados em camadas
consideradas homogêneas, isotrópicas e horizontalmente infinitas, cada qual com seu
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson.O método das diferenças finitas
resolve problemas de valores no contorno em equações diferenciais ordinárias;
obtém-se um sistema de equações algébricas que permite calcular as incógnitas nos
pontos escolhidos. Neste método a superposição dos efeitos causados por várias
rodas é correta para o cálculo dos deslocamentos, mas aproximada para as tensões
segundo Medina (1997).
Os métodos analíticos são trabalhosos e exigem o conhecimento das características
de deformabilidade (no caso o módulo de resiliência e coeficiente de Poisson), que
são obtidas de ensaios de laboratório, cuja correspondência com as condições de
campo são restritas, pois nem sempre se consegue representar com exatidão, no
laboratório, as reais condições de tensões variadas que atuam nas diversas
profundidades no campo, que por sua vez influirão na resposta resiliente dos
materiais.
Este trabalho foi simplificado quando alguns pesquisadores formularam ábacos para
o cálculo de tensões e dos deslocamentos, para a análise das estruturas de
pavimentos. Nesta tese, este recurso será utilizado para a análise primeira das
tensões, aplicando os ábacos de Foster e Ahlvin (1954), citados por Bernucci, (2001)
30
31

Bernucci [2001] PTR2303; e Suzuki [2001] PTR791; notas de aula, PTR-USP.
Silveira, A. Pavimentos flexíveis. STT-EESC-USP, São Carlos, 1982.
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e Suzuki, (2001), e encontrados em Huang (1993), baseado na teoria da elasticidade,
considerando uma massa de solo homogêneo e isotrópico, sujeito a uma carga
uniforme e circular.
A carga de eixo simples de roda dupla (ESRD) de 80 kN (8,2 tf ou 18.000 lb) é o
valor de referência usual no dimensionamento de pavimentos flexíveis no Brasil
(MEDINA, 1997; ALBANO, 1999). Para a pressão de inflação do pneu de 55 N/cm2
(5,6 kgf/cm2 ou 80 lb/pol2) considerada igual a pressão de contato com o pavimento,
e carga de uma roda de 20 kN, obtém-se uma área de contato no valor de 363 cm2.
Considerando-se que a área de contato do pneu com a superfície do pavimento é
circular, o diâmetro correspondente é de 21,4 cm, e aproximadamente tem-se um raio
de 10cm. A Figura 4.16 ilustra a configuração.

Figura 4.16 Ilustração do ESRD (CARVALHO et al., 1996)
O método de cálculo das tensões segundo Foster e Ahlvin (1954) utiliza as relações
entre o raio (a) da área circular, a profundidade (z), e o afastamento desde o eixo de
carga (r), do ponto em análise, conforme Figura 4.17 a seguir.

Figura 4.17. Ilustração da configuração de carga vertical uniforme sobre um
pavimento (CARVALHO et al., 1996)
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Foster e Ahlvin (1954) desenvolveram as expressões que permitem o cálculo das
tensões em cada posição de interesse, e posteriormente foram apresentadas em forma
gráfica. Estes gráficos foram obtidos em Huang (1993).

Figura 4.18. Ábaco para determinação da tensão vertical (σv), em porcentagem da
pressão de contato na superfície (FOSTER; AHLVIN, 1954)

Figura 4.19. Ábaco para determinação da tensão horizontal (σr), em porcentagem da
pressão de contato na superfície (FOSTER; AHLVIN, 1954)
A partir da definição do perfil do pavimento e da adoção do eixo de carga, o ESRD,
pode-se determinar as tensões nas posições de interesse.
As tensões consideradas vão atuar em cada ponto (r, z) e sua intensidade será função
da pressão de contato. A metodologia de Foster e Ahlvin (1954) permite, então, para
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o coeficiente de Poisson de 0,5, calcular a tensão desvio no ponto de interesse. A
tensão desvio, representada pela diferença da tensão principal vertical (σv) e da
horizontal menor (σr ou σθ), produzirá a máxima tensão cisalhante.

Figura 4.20. Ábaco para determinação da tensão horizontal (σθ), em porcentagem da
pressão de contato na superfície (FOSTER; AHLVIN, 1954)
A partir desta determinação das tensões podem-se reproduzir em laboratório as
condições aproximadas em que o material seria submetido no campo, para a
determinação de suas características resistentes e de deformação. Ou, por outro lado,
verificar o critério de ruptura mediante tensões admissíveis estabelecidas para o
material em questão.
Em que pese a existência de tantos métodos, empíricos, baseados nas experiências
adquiridas, e mecanísticos, que utilizam métodos teóricos de calculo, Bernucci
(2001) afirma que, no caso de pavimentos de baixo custo para rodovias de baixo
volume de tráfego, seria de grande utilidade um catálogo de estruturas que respeite a
disponibilidade de materiais regionais, sem no entanto, dispensar os métodos de
dimensionamento.
Observa-se que dada a complexidade caracterizada pelas variáveis envolvidas, como,
tipo de carga, volume de tráfego, materiais empregados, métodos construtivos e tipo
de exposição ambiente, o campo de pesquisa é muito vasto e deve se constituir de
evoluções somatórias de casos específicos delimitados.
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Utilizando a metodologia de Foster e Ahlvin (1954) para o caso de um perfil típico
de pavimento flexível para baixo volume de tráfego, com tratamento superficial com
espessura de 2 cm, camada de base e de sub-base com 20 cm cada, calculou-se as
tensões verticais e horizontais em diversas profundidades, ilustradas na Figura 4.21
Observa-se que as maiores tensões ocorrem para pontos localizados sob a roda. Para
este perfil de pavimento, ainda, a tensão desvio (σd) crítica ocorre na profundidade
de 5 cm, ou seja, na camada de base, logo abaixo da camada de revestimento. Neste
ponto a tensão desvio atinge 65% do valor da pressão na superfície, resultado da
diferença entre a tensão vertical (90% ou 5,0 kgf/cm2) e a horizontal (25% ou 1,4
kgf/cm2), resultando em σd igual a 3,6 kgf/cm2 (0,36 MPa).
Verifica-se também que as tensões horizontais decrescem mais rapidamente do que
as verticais com a profundidade. Desse modo, o efeito do confinamento é
rapidamente desfeito à medida que se aprofunda no perfil do pavimento, chegando a
praticamente se anular à profundidade do subleito.
A relação entre as tensões verticais (σv ou σ1) e horizontais (σh ou σ3) são ilustradas
na Figura 4.22 Os dados para a elaboração deste gráfico foram obtidos dos ábacos de
Foster; Ahlvin (1954).
Tensões verticais e horizontais
(análise segundo Foster e Ahlvin, 1954)
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Figura 4.21. Variação das tensões em um pavimento com a profundidade–cálculo
segundo modelo de Foster; Ahlvin (1954)
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Figura 4.22. Relação entre tensões e profundidade–cálculo segundo modelo de
Foster; Ahlvin (1954)
Analisando a relação entre as tensões verticais e horizontais, pelo mesmo modelo,
verifica-se que elas se relacionam exponencialmente com a profundidade. À
profundidade onde a tensão desvio é crítica, ou seja, a 5 cm, a relação σ1 / σ3 é
aproximadamente igual a 2,5.
Esta taxa de tensão poderia ser utilizada nos ensaios de carregamento dinâmico para
determinação das características de deformabilidade do material granular, caso o
interesse fosse a condição crítica aqui exemplificada no gráfico elaborado na Figura
4.21. Neste caso a tensão desvio deveria ser de 0,36 MPa, conseqüentemente a tensão
principal vertical seria 0,5 MPa.
No entanto, não se deve deixar de considerar que a tensão varia com a profundidade
e esta condição valeria somente na profundidade mencionada, e não representaria,
por exemplo, a camada inteira de material. Conclue-se daqui que esta seria uma
condição muito severa para o ensaio.
Em estudo comparativo para estimativa das tensões e deformações nas camadas de
um pavimento tipo baixo custo do Estado de São Paulo, Carvalho et al. (1996)
utilizaram os programas computacionais ELSYM5 e ILLI-PAVE e concluíram que
as amplitudes de tensões para uma camada de base, por exemplo, deveriam estar
entre os seguintes valores: σ3 entre 100 e 50 kPa; σ1 entre 400 e 250 kPa;
conseqüentemente, σ1/ σ3 entre 4,0 e 5,0. A Figura 4.23 ilustra os resultados obtidos
por estes autores para a tensão vertical.
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No entanto, os resultados que eles obtiveram, o foram utilizando estimativas de
valores para os módulos de resiliência e do coeficiente de Poisson.

Figura 4.23 Tensões verticais estimadas x profundidade (CARVALHO et al.,1996)
Como se observa as estimativas de tensões nas diversas profundidades do pavimento
são aproximações que se fazem, em virtude da complexidade existente para sua
determinação. O modelo de Foster e Ahlvin (1954), salienta-se, utiliza um
coeficiente de Poisson de 0,5 o que pode não representar os materiais das camadas.
Para efeito de uma determinação mais precisa das condições de tensões, em que o
material poderia estar submetido, pensou-se inicialmente em determinar o coeficiente
de Poisson do material em estudo, em ensaios de corpos-de-prova iguais aos do MR e
εP, ou seja Φ10×20cm. Com este coeficiente (média de 3 determinações) utilizar as
expressões matemáticas de Foster e Ahlvin (1954) e determinar as tensões com a
profundidade. Estabelecer algumas profundidades de interesse (pelo menos quatro na
camada de base, por exemplo, para se obter uma representatividade) e definir os
níveis de tensões que serão aplicados no ensaio ciclado para determinar a
deformação permanente. O número de ciclos poderá ser baseado naqueles indicados
por Werkmeister; Dawson; Wellner (2003) que sugerem que quando a deformação
permanente acumulada de 3000 a 5000 ciclos de carga alcançar 0,045×10-3, a
fronteira A-B é alcançada, ou seja, o Limite Shakedown.
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Por este procedimento será possível obter as deformações permanentes em quatro
pontos (ou tantos quantos se queira) da camada de base. Relacionando as
deformações permanentes determinadas com a profundidade, em um gráfico, e
integrando a área correspondente pode-se determinar a deformação permanente que
representa a camada de base.
No entanto, este procedimento seria demasiado longo para ser desenvolvido neste
trabalho, desta forma, para efeito de investigar o comportamento do ART, optou-se
por ensaiá-lo em três níveis de tensões, um alto, um médio e um baixo, na
expectativa de caracterizar o comportamento apresentado por Werkmeister (2003).
Desta forma, as tensões definidas para os ensaios do ART foram:
Tabela 4-9 Nível de tensões para os ensaios do ART
σ3 (kPa)
σd (kPa)
Ensaio (1)
150
500
Ensaio (2)
100
300
Ensaio (3)
100
200

σ1 (kPa)
650
400
300

σ1/ σ3
4,33
4,0
3,0

Verifica-se que no ensaio (1) os níveis de tensões são superiores àqueles
determinados a 5cm de profundidade, utilizando o modelo de Foster e Ahlvin (1954),
que representam uma situação de tensão desvio crítica (veja Figura 4.21), sendo
então uma condição de solicitação muito severa.
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5

OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GERAL DO AGREGADO
RECICLADO DE TELHA (ART)

Neste capítulo serão descritos os procedimentos utilizados para a coleta dos resíduos
de telhas, produção dos agregados reciclados, amostragem dos agregados, os ensaios
realizados, os resultados e análises principais. Os resultados obtidos são comentados,
comparados com aqueles encontrados na literatura e são confrontados com os valores
especificados nas normas brasileiras.
Como já foi dito, a britagem em escala industrial foi feita em duas etapas: a primeira
produziu o agregado reciclado de telha, denominado neste trabalho de ART-1, e a
segunda o ART-2; este último, foi subdividido em duas frações distintas no
laboratório que foram denominados ART-2i e ART-2c, conforme discriminação na
Tabela 5-1, p.132.
5.1

Agregado Reciclado de Telha (ART): Produção e Caracterização

A coleta de resíduos foi feita na cidade de Monte Carmelo/MG, em função da grande
concentração de indústrias naquela região e, conseqüentemente maior geração de
resíduos (neste trabalho, os resíduos são denominados cacos).
A primeira coleta foi realizada nesta cidade pelo próprio autor em três indústrias
diferentes e foi britada pela empresa CMC, de Uberlândia, no dia 29 de novembro de
2000. A segunda coleta foi realizada também na cidade de Monte Carmelo, mas
pelas próprias indústrias, três também, sendo que cada qual em diferentes datas
forneceu um caminhão de cacos posto em Uberlândia. Esta segunda partida foi
britada pela empresa Araguaia Engenharia no dia 11 de junho de 2003.
5.2

Coleta dos Cacos de Telhas-Procedimentos

Os cacos de telhas de três indústrias cerâmicas da cidade de Monte Carmelo que
foram coletados no dia 24 de outubro de 2000, totalizaram 4.795 kg, sendo
aproximadamente uma terça parte do volume total de cada indústria. (ilustração na
Figura 5.1).
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A coleta foi feita utilizando máquinas carregadeiras disponíveis nas indústrias. As
pilhas de cacos existentes nos pátios das indústrias continham cacos de telhas de
diversos dias de produção, ali depositados aleatoriamente pelas indústrias.

Figura 5.1 Coleta de cacos de telhas nas indústrias em Monte Carmelo/MG.
O material coletado foi transportado para a cidade de Uberlândia, onde foi
descarregado manualmente e armazenado no chão, exposto ao tempo, no canteiro da
central de britagem da empresa CMC, no Distrito Industrial daquela cidade.
Já a segunda coleta foi realizada individualmente por três indústrias que depositaram
os cacos em pilhas no pátio da empresa CMC. Posteriormente eles foram carregados
e despejados no pátio da empresa Araguaia.
5.2.1 Análise do procedimento adotado para a coleta dos cacos
As pilhas destes resíduos (denominados também de chamote ou chamota pelos
ceramistas) são caracterizadas pela reunião de peças refugadas, originadas de
diversas fornadas, de diferentes posições em cada fornada (essas posições são
denominadas pelos ceramistas de: mão de cima, mão do meio e mão de baixo), e
compreendem diferentes datas de produção.
As misturas de argilas utilizadas na fabricação das telhas variam tanto na própria
indústria, como de uma para outra, porém variam dentro do universo de ocorrência
dos tipos mineralógicos das argilas regionais, as argilas denominadas comuns, para
fabricação de cerâmica vermelha.
O processo produtivo adotado na região de Monte Carmelo é praticamente o mesmo
na maioria das indústrias, as quais utilizam fornos intermitentes, tipo abóboda, sendo
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a temperatura de queima muito variável atingindo desde 650°C (mínimo) até 1000°C
(segundo a ACEMC32). As temperaturas de queima, informadas pelo SINCOTAP para a
região de Ituiutaba, vão desde 600°C até 980°C, conforme dados da Tabela 3-2, p.31.
A amostra assim formada ficou enquadrada na definição de “amostra composta”, que
é, segundo a NBR 10007 (ABNT, 1987), a soma de parcelas individuais e/ou
instantes diferentes.
Como a composição qualitativa das argilas utilizadas pelas indústrias de cerâmica
vermelha varia, mas não se constitui em fator decisivo na determinação das
características dos produtos acabados, em virtude de que argilas de diferentes
composições podem produzir materiais de construção civil que satisfazem as
especificações das normas técnicas brasileiras (Souza Santos, 1984), pode-se dizer
que é aceitável que as amostras colhidas representem partes de mesma natureza, ou
seja, neste caso representam uma amostra média dos resíduos de telhas da região de
Monte Carmelo.
5.3

Produção do ART (Britagem dos Cacos)

A produção do agregado reciclado de telha – ART consistiu no processo de britagem
dos cacos de telhas de cerâmica vermelha em equipamento em escala industrial. Não
se tem a pretensão, neste trabalho, de analisar as características dos equipamentos de
britagem, tampouco definir qual o mais adequado tecnicamente para o caso. Uma
análise suscinta foi apresentada no item 3.7 com o objetivo de mostrar que os
britadores de impacto apresentam maior poder de redução e que, em um processo de
reciclagem de resíduos, deve-se buscar inicialmente o menor custo operacional para
produção de agregados para pavimentação, que tem baixo valor agregado.Desta
forma, a intensão neste item é caracterizar as condições em que foram obtidos os
agregados e os resultados obtidos. A idéia inicial, inclusive, é a de aproveitar
equipamentos com capacidade de produção ociosa, no momento, existentes na região.
Os cacos coletados e depositados no pátio das empresas foram carregados com
máquina até a caçamba de um caminhão basculante que, em seguida, os despejou na
moega do britador.
32

Informações genéricas verbais obtidas junto à ACEMC.
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Características do equipamento de britagem na 1ª coleta:
Rebritador Cônico da marca FAÇO Modelo 60S (veja ilustração na Fig. 5. 2).
Capacidade de produção de 8 a 26 m3/h. Fechamento mínimo: para grossos (½” ou
12,5mm); para médios (3/8” ou 10mm); e para finos (¼” ou 6,3mm). Abertura
máxima na boca de entrada: para grossos (4 ½” ou 114,3mm); para médios (3” ou
75mm); e para finos (2” ou 54,8mm).
O ajuste do Rebritador utilizado para a britagem foi: Abertura máxima de 4” e
classificação nas peneiras de 1” (25,4 mm) e de ½” (12,5 mm).
Este ajuste era aquele que a empresa estava utilizando em sua linha de produção, e
propiciou a obtenção de dois lotes de materiais classificados através do corte na
peneira de malha de 12,5mm; portanto, tinha-se o agregado passante na malha 12,5
mm (entre #12,5 mm até pó), cerca de 65% em volume, e o agregado retido nesta
malha (entre #12,5 mm e #25,4 mm), cerca de 35% em volume.
O material britado foi denominado ART-1, foi carregado e transportado por
caminhão basculante e despejado no chão batido, em dois lotes (lote dos retidos e dos
passantes na peneira de malha 12,5mm) em formato de pilha estendida.

Figura 5.2 Rebritador Cônico da CMC, Uberlândia/MG.
A segunda partida foi britada em unidade de britagem industrial da empresa
CTR/Araguaia em Uberlândia, cujo equipamento foi britador primário de
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mandíbulas, com o ajuste do dia, e classificação nas peneiras de 19mm e 9,5mm. Os
agregados obtidos foram denominados de ART-2 (agregado reciclado de telha-2).
Os volumes obtidos através de cubicagem das pilhas após esta britagem, foram: 9,9
m3 (35,9%) de material passante na malha # 9,5mm; 5,7m3 (20,6%) de material
retido na malha # 9,5mm e passante na malha # 19mm; e 12m3 (43,5%) de material
retido na malha # 19mm.
Estes volumes foram transformados para massa, utilizando as massas unitárias
correspondentes, resultando na seguinte distribuição: retidos na # 19mm 9600kg
(34,5%); passantes na # 19mm e retidos na # 9,5mm 5911kg (21,2%); e passantes na
# 9,5mm 12296kg (44,3%). O material passante na # 9,5mm foi utilizado nos
experimentos.

Figura 5.3 Instalações da Britagem da CTR (a); duas das três pilhas de ART
classificadas (b).
5.4

Caracterização do Agregado Reciclado de Telha-ART

Para constituir as amostras para a caracterização do ART foi realizada a amostragem
que consistiu da coleta, de diversos sacos com cerca de 35 a 40 kg cada um. Cada
saca continha partes coletadas em pontos opostos e diversos das pilhas existentes.
Estes pontos foram escolhidos aleatoriamente, ora em baixo, ora em cima, no meio,
nas extremidades, sem repetição, de tal sorte que a amostra fosse o mais
representativa possível do lote. As sacas foram transportadas até os laboratórios da
Faculdade de Engenharia Civil da UFU, em Uberlândia, e Laboratório de Tecnologia
de Pavimentação do Departamento de Transportes da USP, em São Paulo.
Observou-se visualmente que os agregados coletados apresentavam variação de
tamanho dos grãos, desde a classificação de agregados graúdos, miúdos, e finos (pó).
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Em virtude dessa particularidade, para a caracterização do ART foram realizados
ensaios de laboratório correntemente empregados no campo da Mecânica dos Solos,
aplicáveis aos solos naturais, e outros aplicáveis na Tecnologia do Concreto.
Na tabela seguinte apresentam-se a denominação e as características das amostras de
agregado que foram submetidas aos ensaios.
Tabela 5-1Tipo de ART obtido e ensaiado
Agregado:
Descrição do agregado reciclado de telha
Agregado constituído de grãos passantes na peneira de malha 12,5mm
ART-1
até pó; foi também cortado na #4,8mm, gerando ART-1 miúdo e graúdo.
Agregado constituído de grãos passantes na peneira de malha 12,5mm
ART-2i
até pó (denominado integral)
Agregado preparado no laboratório, por corte do ART-2i na peneira de
ART-2c
malha 0,60mm, constituído pela fração #12,5mm / #0,60mm.
A relação das características estudadas e a metodologia utilizada (normas e
procedimentos) para sua determinação estão indicadas no Anexo F.
5.4.1 Análise granulométrica do ART
Com os resultados dos ensaios de distribuição granulométrica objetiva-se mostrar
que os processos de britagem produziram agregados com diferentes distribuições, e
compará-las com as faixas granulométricas especificadas pelas normas brasileiras
relacionadas aos solos e agregados para pavimentação.
No campo da Mecânica dos Solos a análise granulométrica consiste de duas fases:
peneiramento e sedimentação, segundo a NBR 7181 (ABNT, 1984). Na tecnologia
do concreto a análise granulométrica consiste de peneiramento, segundo a NBR 7217
(ABNT, 1987).
As amostras de cada ART para os ensaios de caracterização consistiram em oito
sacos (aproximadamente 320 kg) de cada fração existente (retida e passante na #12,5
mm), e foram convenientemente preparadas conforme a NBR 6457 (ABNT, 1986).
A redução da amostra foi realizada conforme a NBR 9941 (ABNT, 1987), método A
– separador mecânico. Para o material tipo “bica corrida”, ou seja, fração passante na
#12,5mm até pó, após a primeira redução no separador mecânico adotou-se o
processo da pilha estendida (ou alongada).
Com este procedimento constituíram-se sempre três amostras representativas, com as
quais se executaram cada um dos ensaios de caracterização.
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O processo de pilha estendida consistiu em distribuir a massa total da amostra,
superpondo várias parcelas formando uma pilha alongada, para bem homogeneizar a
distribuição dos grãos de diversos tamanhos, conforme a Figura 5.4. Posteriormente
cortava-se a pilha em posições saltadas, formando nova amostra, com a qual se fazia
nova pilha, e assim sucessivamente até reduzir a amostra na quantidade necessária.
Este processo para agregado com ampla faixa de distribuição granulométrica se
mostrou eficiente e necessário, devido à segregação que pode ocorrer quando
convivem grãos muito finos e muito graúdos. Desta forma, recomenda-se que esse
processo seja usado para agregado reciclado de entulho da construção e demolição,
que apresenta ampla faixa granulométrica.

Figura 5.4 Processo da “pilha alongada” para formação de amostra de agregado.
Os resultados da distribuição granulométrica das três amostras de cada lote
utilizando-se os procedimentos das duas normas citadas, atenderam a exigência
especificada de mesma dimensão máxima característica e variação máxima das
porcentagens retidas individuais, entre si, de quatro unidades de porcentagem. Foi
então adotado um dos resultados como representativo da média das três amostras,
como está apresentado nas tabelas seguintes.
Tabela 5-2 Distribuição granulométrica do ART-1 (da forma como saiu do britador,
simplesmente classificado (cortado) na peneira de 12,5 mm)
% Retida Acumulada
0,15mm 0,30mm 0,60mm 1,2mm 2,4mm 4,8mm 6,3mm 9,5mm 12,5mm
91,5%

83,8%

77,6%

69,8%

58,9%

39,6%

24,6%

4,1%

0
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Tabela 5-3 Distribuição granulométrica do ART-1 - fração passante na peneira # 4,8
mm (amostra preparada no laboratório por corte na # 4,8 mm)
% Retida Acumulada
0,15mm

0,30mm

0,60mm

1,2mm

2,4mm

4,8mm

85,9 %

73,1 %

63 %

50 %

32 %

0

Tabela 5-4 Distribuição granulométrica do ART-1 - fração passante na # 12,5 mm e
retida na #4,8 mm (amostra preparada no laboratório)
% Retida Acumulada
4,8mm
6,3mm
9,5mm
12,5mm
100 %

62,2 %

10,3 %

0

As curvas granulométricas respectivas são apresentadas na figura seguinte,
juntamente com as faixas de distribuição granulométrica para agregado miúdo (zona
4) e graúdo (brita 0).
Verifica-se que o ART-1 com frações abaixo da peneira de malha 4,8 mm se
aproxima, mas não se enquadra perfeitamente, na faixa de areia grossa (zona 4). A
distribuição granulométrica das frações acima desta peneira e passantes na peneira de
12,5 mm se equiparam ao limite superior da classificação de brita 0, conforme NBR
7211 (ABNT, 1987).
ART-1

% Retida Acumulada

zona 4-Inf.
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

zona 4-sup.
< # 4,8 mm
> #4,8 ; < #12,5
Brita 0-Inf.
Brita 0-Sup.
0,1

1

10

100

Diâmetro (mm)

Figura 5.5 Distribuições granulométricas do ART-133 × Faixas granulométricas da
zona 4 e de Brita 0, conforme NBR 7211/87 – Agregados para concreto
33

Obtida por peneiramento conforme NBR 7217/87 – Agregados: determinação da composição
granulométrica. Apresentadas como ilustração caso o interesse seja emprego em concreto.
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A tabela seguinte apresenta os resultados dos três agregados em estudo, agora com as
porcentagens passantes e acrescentando as peneiras utilizadas na classificação
granulométrica de solos e agregados para pavimentação.
As curvas de distribuição granulométrica destes três agregados são apresentadas na
Figura 5.6 e os percentuais na Tabela 5-5.
Tabela 5-5 Resumo da composição granulométrica do ART-1, ART-2i e ART-2c, em
massa.
ART-1
ART-2 i
ART-2c
Peneira mm % Passante Peneira mm % Passante Peneira mm % Passante
12,5
100,0
9,5
100,0
12,5
100
9,5
98,0
4,8
83,5
9,5
99
4,8
56,0
63,6
4,8
73
2,0
29,4
34,1
40
2,0
0,42
2,0
1,2
28,8
11,0
1,2
24
0,075
0,6
23,8
0,6
0
21,0
0,42
0,3
19,7
0,15
16,6
13,9
0,075
5,7
0,005

Distribuição Granulométrica do ART-1, ART-2i e ART-2c

% que passa

nº. das peneiras:

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,001

200 100 60 40 30 16 10

4

ART-1
ART-2 i
ART-2c

0,01

0,1

1

10

100

diâmetro (mm)

Figura 5.6 Distribuição granulométrica do ART-134, do ART-2i, e do ART-2c
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Obtida por peneiramento e sedimentação conforme NBR 7181/1984 – Solo - Análise
granulométrica
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O módulo de finura calculado para o ART-1 foi de 4,26, acima do M.F. da faixa 4 –
areia grossa que é de 2,71 a 4,02 (BAUER, 1995a); a dimensão máxima
característica foi de 9,5 mm.
Os coeficientes de uniformidade (Cu) das curvas granulométricas da Figura 5.6 foram:
ART-1 (192) e ART-2i (20) classificados como desuniformes (ou boa continuidade);
ART-2c (4,4) classificado como muito uniforme (ou sem continuidade).
Observa-se que a primeira britagem (ART-1) produziu 26% mais finos (passantes na
peneira de 0,075 mm) do que a segunda (ART-2i), para a mesma dimensão máxima
característica de 9,5 mm. No entanto, nas demais frações o ART-1 apresenta-se mais
“grosso” do que o ART-2i, ou seja, apresenta porcentagens passantes mais baixas.
Na figura seguinte apresentam-se as curvas de distribuição granulométrica dos dois
agregados em estudo, e a faixa “D”, conforme referências da tabela 5-10,
especificada para materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados
granulométricamente.

Curva de Distribuição Granulométrica
número das peneiras:200 100 40

% que passa

100,0

10

4

80,0

ART-2

60,0

FAIXA D-Inf

40,0

FAIXA D-Sup

20,0

ART-1

0,0
0,00
argila

0,01
silte

0,10
1,00
diâmetro (mm)

10,00

100,00

areia
pedregulho
fina
média grossa

Figura 5.7 Distribuição granulométrica do ART-1, ART-2 (ART-2i), e faixa “D” da
ES 303 – DER-SP (veja Tabela 5-7)
5.4.1.1 Análise da distribuição granulométrica
Pôde-se constatar que a composição granulométrica dependeu dos meios utilizados
na cominuição.
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A utilização em camadas de sub-base e base de pavimentos requer uma composição
granulométrica do tipo contínua. Por se tratar de um processo de reciclagem, onde os
custos de produção devem ser necessariamente baixos, não seria de interesse, neste
momento, ajustar o processo de classificação na britagem. Aliás, caso se optasse por
essa medida, as frações que não se enquadrassem ou seriam retornadas ao processo
de britagem, ou seriam descartadas.
Com relação ao estrito atendimento das especificações, contudo, os resultados
obtidos mostram que não se enquadram perfeitamente nas faixas, mas existe uma
aproximação das faixas “C” e “D” das normas indicadas nas tabelas seguintes. Por
exemplo, o ART-2i, comparado com a faixa D, se enquadra, mas sua distribuição inicía
tocando o limite superior e vai abaixando na direção do limite inferior, ou seja, não se
comporta da mesma forma que a curva de distribuição granulométrica desta faixa.
A restrição no tocante à porcentagem que passa pela peneira 0,075 mm ser menor do
que 2/3 da porcentagem que passa pela peneira de 0,42 mm foi atendida pelo ART.
Com relação às especificações da NBR 11806 (EB-2105/91) – Materiais para subbase ou base de brita graduada, o ART não atende à Graduação A nem tampouco à
prescrição de material passante na peneira de malha 0,075 mm, que é permitida
dentro do intervalo de 2 a 9% para a Graduação B. As outras prescrições
granulométricas da faixa denominada Graduação B praticamente são atendidas.
Tabela 5-6 Faixa granulométrica “C” (materiais para sub-base ou base de pavimentos
estabilizados granulométricamente)
Faixa granulométrica “C” (% em massa passando)
Peneira

NBR 11804

(mm)

DNER

DER-SP

DER-MG

ART-1 / ART-2i

ES 303/97

25,4

100

100

100

100

100 / 100

9,5

50 - 85

50 - 85

50 - 85

50 - 85

98 / 100

4,8

36 - 65

35 - 65

35 - 65

35 - 65

56 / 83,5

2,0

25 - 50

25 - 50

25 - 50

25 - 50

29,4 / 63,6

0,42

15 - 30

15 - 30

15 - 30

15 - 30

21 / 34,1

0,075

5 - 20

5 - 15

5 - 20

5 - 15

13,9 / 11,0
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Tabela 5-7 Faixa granulométrica “D” (materiais para sub-base ou base de pavimentos
estabilizados granulométricamente)
Faixa granulométrica “D” (% em massa passante)
Peneira

NBR 11804

(mm)

DNER

DER-SP

DER-MG

ART-1 / ART-2i

ES 303/97

25,4

100

100

100

100

100 / 100

9,5

60 - 100

60 - 100

60 - 100

60 - 100

98 / 100

4,8

50 - 85

50 - 85

50 - 85

50 - 85

56 / 83,5

2,0

40 - 70

40 - 70

40 - 70

40 - 70

29,4 / 63,6

0,42

25 - 45

25 - 45

25 - 50

25 - 45

21 / 34,1

0,075

5 - 20

10 - 25

7 - 20

10 - 25

13,9 / 11,0

Nota:Dados das tabelas anteriores extraídos das especificações, DNER-ES 303/97 – Especificação de
Serviço do DNER – Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente; NBR 11804 (ou EB2103/fev/91) – Especificação Brasileira – Materiais para sub-base ou base de pavimentos
estabilizados granulometricamente; e DER-SP – Manual de Pavimentação Seção 3.04 – Sub-bases e
bases estabilizadas granulometricamente.

Concluiu-se que os processos de moagem realizados nos dois tipos de britadores
deveriam ser encarados como aqueles que seriam utilizados (os disponíveis); e a
dimensão máxima dos grãos, no caso, poderia ser controlada pela regulagem da
entrada e saída do equipamento em uso e pelo processo de classificação, retornando à
britagem quando não atendesse a exigência especificada.
5.4.2 Massa específica do ART
Em virtude da composição granulométrica do ART apresentar partículas de
dimensões variadas, desde pó até 9,5 mm, abrangendo os agregados miúdos e
graúdos, foram executados ensaios pelos diversos métodos de ensaio.
5.4.2.1 Determinação da massa específica pelo método do picnômetro (massa
específica real)
A NBR 6508 (ABNT, 1984) – Grãos de solo que passam na peneira de 4,8 mm,
especifica o método de determinação da massa específica dos grãos de solo por meio
de picnômetro.
Neste caso a massa específica determinada corresponde à relação entre a massa seca
dos grãos do material dividida pelo volume da fase sólida excluídos todos os vazios,
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internos e externos aos grãos. Poderia ser, então denominada de massa específica
real, ou absoluta.
A massa específica real do ART, determinada em doze ensaios, apresentou o
resultado médio de 2,742 g/cm3.
5.4.2.2 Determinação da massa específica segundo a NBR 9776 (ABNT, 1987)
Este método prescreve a determinação da massa específica de agregados miúdos para
concreto pelo Frasco de Chapman.
Várias dificuldades foram encontradas para a realização deste ensaio com o ART.
Primeiramente observou-se que não seria possível obter a condição saturado
superfície seca para o agregado que contivesse frações finas. No caso das areias este
estado é distinguido pelo método do tronco de cone, que deve desmoronar nesta
condição. As partículas do ART formam pasta (veja Figura 5.8, p.140) e porque não
são arredondadas, na desmoronam. Concluiu-se que esta condição de saturada
superfície seca somente seria possível de ser obtida para agregados graúdos, que
pudessem ser secados com uma toalha, por exemplo.
Em seguida, ao utilizar a massa seca inicial de 500 g especificada na norma brasileira
para este ensaio, a coluna de água formada pelo conjunto água + material, no frasco
de Chapman, ultrapassou muito a marca máxima da escala do frasco que é 450,
obrigando a repetir o ensaio com uma massa menor. O Frasco de Chapman apresenta
como menor valor da escala de Leitura 375, e o maior valor 450, correspondendo a
massas específicas: máxima de 2,85 g/cm3 e mínima de 2,00 g/cm3 respectivamente.
Os resultados assim obtidos apresentaram grande variabilidade o que, em primeira
instância foi creditado ao conteúdo de finos e também à absorção de água do
material, sendo então desprezados.
Várias tentativas foram feitas, mas concluiu-se que: como método é dependente de se
estabelecer a situação de agregado saturado superfície seca e o agregado é poroso e
apresenta frações finas, isso não seria possível pelos métodos convencionais
conhecidos.
Foi necessário então desenvolver uma metodologia para a determinação da absorção
deste agregado, conforme se descreve no item 5.4.3, p.142.
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Figura 5.8 Ilustração da formação de "pasta" no ART saturado
5.4.2.3 Determinação da massa específica pelo método da balança hidrostática
(massa específica aparente)
A NBR 6458/1984 define massa específica aparente dos grãos aquela que inclui seus
vazios permeáveis e impermeáveis e exclui os vazios entre os grãos.
A determinação da massa específica do ART pelo método da balança hidrostática
também é dependente de se estabelecer a condição de agregado saturado superfície
seca, e foi realizada de tres formas:
a. Utilizando-se grãos de ART retidos na peneira de malha 12,5 mm.
b. Utilizando-se telhas inteiras.
c. Utilizando uma porção do agregado saturado e descontando, posteriormente o
valor da absorção.
Procedimento (a).
Cinco grãos de ART secos retidos na peneira de malha 12,5 mm foram recobertos
com uma fina película de parafina e determinaram-se os valores das massas
específicas.
O resultado médio da massa específica aparente (ρ) considerando as cinco
determinações foi de 1,86 g/cm3. Porém, neste ensaio a dispersão dos resultados foi
grande e a diferença entre os valores obtidos superou o valor máximo recomendado
pelas normas brasileiras de 0,02 g/cm3 na NBR 6458, na NBR 6508 e NBR 9937, e
de 0,05 g/cm3 na NBR 9776. Estes resultados foram, então, descartados.
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Procedimento (b).
Doze telhas inteiras, amostradas à época da coleta dos cacos em Monte Carmelo,
originárias de seis indústrias distintas serviram de amostra para o ensaio. Os pares de
telhas, um de cada indústria, foram submetidos à secagem (uma telha do par) e à
molhagem (a outra telha do par), de forma contínua, até à secagem completa e à
completa saturação. Na condição saturada superfície seca, estado obtido por secagem
da superfície com pano levemente umidecido, foi determinada a massa saturada com
superfície seca e posteriormente a massa imersa. O resultado médio da massa
específica (ρ) do ART considerando as doze determinações em telhas inteiras foi
1,81 g/cm3.
Procedimento (c).
Três amostras de ART, de mesma distribuição granulométrica, foram submetidas ao
procedimento de secagem estabelecido por Dias; Agopyan, 2004, determinando-se a
absorção SSS. Posteriormente determinou-se a massa específica pelo método da
balança hidrostática, descontando-se o valor da absorção. O resultado médio de três
determinações da massa específica aparente (ρ) foi 1,81 g/cm3.
5.4.2.4 Conclusões a respeito da determinação da massa específica aparente (ρ) do
ART.
Em virtude da porosidade dos grãos e da existência de partículas finas na composição
do ART, a determinação da massa específica aparente deste agregado, considerando
todas as suas frações granulométricas, desde graúdos até os finos, utilizando os
procedimentos normalmente empregados aos solos e agregados naturais não se
mostraram aplicáveis. O procedimento desenvolvido para a determinação da
absorção na condição saturado superfície seca, permitiu a determinação da massa
específica aparente do material poroso na balança hidrostática.
Os valores obtidos nos ensaios para determinação da massa específica aparente do
ART atenderam as exigências das variações de valores permitidas pelos métodos de
ensaio da ABNT.
Observa-se que os valores determinados para massa específica aparente, absorção de
água e porosidade do ART estão dentro do universo dos resultados encontrados na
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pesquisa bibliográfica, os quais estão relacionados com materiais cerâmicos
produzidos com argilas de diversas regiões, queimados em diversas temperaturas,
conforme dados da tabela seguinte.
Tabela 5-8 Massa específica, Absorção de água e porosidade de massas cerâmicas
Argila(s) procedência
Campo dos
Goytacazes-RJ
Campo dos
Goytacazes-RJ
Rio Verde de
Mato Grosso

Massa específica
aparente - ρ - (g/cm3)

Absorção de
água (%)

Porosidade
(%)

1,68 – 1,84

18,8 – 22,0

34,8 – 37,4

1,80

17,5

-

1,98

15,8

-

Goiânia-GO

1,77

21,24

37,73

Bariri-SP

1,75 -1,81 - 1,82

21,2-14,5-20,2

37,2-27,936,4

Monte CarmeloMG

1,7 – 2,1

15,1 – 22,9

28,6 – 37,5

ART

1,81

17,1

32,535

Fonte
Alexandre, J. et
al (2001)
Oliveira, G.I. et
al (2001)
Rebmann, M.S.
et al (2001)
Menezes, R.R. et
al (2001)
Santos, P.S.
(1975)
Kozievtch et al.
(2000)
Ensaios
realizados

Desta forma o valor médio de 1,81 g/cm3 obtido para a massa específica (neste caso
é a massa específica aparente dos grãos) do ART foi adotado como representativo de
um material de cerâmica vermelha. Comparando estes resultados com as rochas
naturais estudadas por IPR (1998), com valores da ordem de 2,5 a 2,7 g/cm3,
verifica-se que o ART está bem aquém destes valores.
Do ponto de vista do emprego do ART em concreto, somente como ilustração, o
valor de 1,81 g/cm3 para sua massa específica o coloca na faixa de valores de
agregados leves segundo Mehta (1994) que cita como valores correntes de massa
específica 2600 a 2700 g/cm3. Esta característica pode se constituir em um
diferencial interessante para a produção de concretos para artefatos de cimento como
blocos para alvenaria, mourões para cerca, etc., mas isto deve ser investigado.
5.4.3 Absorção de água do ART
As normas brasileiras de agregados chamam a capacidade de absorção de água
simplesmente de absorção. A NBR 9937 (ABNT, 1987) define absorção como o
aumento de massa do agregado, devido ao preenchimento dos seus poros por água,
expresso como porcentagem da massa seca.
35

Determinação conforme item 5.4.6
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A determinação da absorção do ART foi realizada pelo método da balança
hidrostática, de duas formas: utilizando 500 gramas de grãos do ART (#4,8mm /
#0,30mm) e utilizando telhas inteiras conforme descrito no item 5.4.2.3.
Os materiais foram imersos em água destilada até a estabilização das massas. A
massa saturada superfície seca foi determinada secando-se com um pano as
superfícies sendo posteriormente determinada a massa saturada imersa. Finalmente
foi feita a secagem em estufa e se determinou a massa seca.
Os resultados finais da capacidade de absorção do ART por esses ensaios
apresentaram muita dispersão e foram abandonados.
A determinação da absorção em telhas inteiras apresentou os seguintes resultados: o
menor valor foi de 13,4%; o maior valor foi de 22,3%; o valor médio foi de 17%
(DIAS; AGOPYAN; TOFFOLI, 2004).
Em virtude das dificuldades já relatadas no item anterior, quando da determinação da
massa específica, foi necessário o desenvolvimento de uma metodologia apropriada
para a determinação da absorção deste agregado. Os estudos experimentais foram
baseados nos conceitos apresentados por Brown et al. (1965) sobre a secagem de
sólidos porosos, conforme detalhado no item 4.7.2.2).
O método aqui desenvolvido constou de ensaios de secagem de amostras constituídas
de frações granulométricas distintas, variando-se as massas iniciais, a área de
exposição, a altura da camada de agregado, e os recipientes.
Constituíram-se amostras para os ensaios, as diversas frações granulométricas
passantes na peneira de malha 12,5mm até pó (ART-1, ART-2i, ART-2c e ART-3).
Formaram-se, para a realização dos ensaios, amostras de agregados com massas
secas em estufa com valores aproximados de 250g, 500g, 700g e 1.000g.
As amostras foram imersas em água destilada à temperatura ambiente até a
saturação. Alguns ensaios foram realizados com excesso de água (uma lâmina d’água
sobre a superfície do material), mas, em virtude do aumento do tempo de secagem
optou-se por retirar o excesso de água para abreviar a duração do ensaio.
A secagem foi procedida em estufa a 105 ºC, com balança digital adaptada (Figura
5.9 Aparato de ensaio com peneira (a); prato com isolamento (b)), variando o tipo de

144

recipiente para conter a amostra da seguinte forma: amostra sobre peneira (peneira
padrão da ABNT utilizada nos ensaios de determinação da distribuição
granulométrica), sobre prato(prato padrão da ABNT), e sobre prato com isolamento
com chapa de isopor por baixo (b). Ao se variar a massa seca da amostra,
determinava-se a espessura (altura da camada) correspondente de material por secar.

(a)
Figura 5.9 Aparato de ensaio com peneira (a); prato com isolamento (b)

(b)

Os valores das massas úmidas do agregado foram determinados de minuto em
minuto à medida que se executava a secagem.
Com os dados obtidos, construíram-se os gráficos de secagem relacionando a
velocidade de perda de água, na ordenada, com o índice de umidade na abscissa. A
velocidade foi obtida através da relação da variação da massa (dM) a cada leitura,
dividida pela variação do tempo (dT) e pela massa seca inicial e/ou pela área de
exposição (área do recipiente). Como neste trabalho o interesse foi o de identificar os
períodos de secagem, que estão relacionados com a variação relativa da velocidade,
não houve preocupação com a padronização da obtenção do valor da velocidade de
perda de umidade, que aqui será denominada simplesmente de velocidade (sem
unidade). Desta forma, os valores da velocidade ora foram expressos relacionados
com a massa seca inicial, ora com a superfície de exposição (área da peneira ou
prato).O índice de umidade foi obtido pela divisão do valor da diferença entre a
massas em cada momento e a massa seca inicial, pelo valor da massa seca inicial.
O método utilizado mostrou ser aplicável para distinguir os períodos de secagem
(conforme teoria de secagem de Brown et al. (1965) Figura 4.10, p.97). A partir dos
resultados obtidos (os principais resultados dos ensaios realizados são apresentados
no Anexo C) o valor a absorção do ART na condição saturado superfície seca,
adotado para esta pesquisa foi 17% (conforme Figura C-7, no Anexo C).
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Ressalta-se que a metodologia desenvolvida foi apresentada no ENTAC’04 (DIAS;
AGOPYAN, 2004) e deve ser aprimorada para se constituir em texto de norma para
agregados reciclados porosos, como por exemplo, os reciclados de construção e
demolição - RCD.
O valor da absorção do ART é compatível com a absorção de materiais de cerâmica
vermelha obtidos na literatura examinada, e muito superior à absorção dos agregados
de rochas naturais investigados por IPR (1998), com valores de absorção da ordem
de 1%.
5.4.4 Índice de Plasticidade do ART
O ART não é solo, portanto, aparentemente não teria sentido determinar oseu índice
de plasticidade, no entanto, este índice é usado na tecnologia de pavimentação para
se estimar a qualidade dos finos, que passam na peneira de 0,42 mm, qualidade esta
relacionada à sua estabilidade frente à umidade. Nas especificações de pavimentos
normalmente se restringe o índice de plasticidade.
Para caracterizar o comportamento de um solo, sob o ponto de vista da engenharia,
não basta a sua distribuição granulométrica. A fração fina dos solos tem uma
importância muito grande neste comportamento, particularmente perante a água
(PINTO, 2000).
Uma análise indireta da influência das partículas finas –argilosas– se baseia no
comportamento do solo na presença de água, através do emprego de ensaios e
índices, denominados de Limites de Atterberg. Estes limites se baseiam na
constatação de que um solo argiloso quando muito úmido se comporta como um
líquido; quando perde parte da sua água fica plástico; e quando mais seco, torna-se
quebradiço.
Estas mudanças de estado são definidas como: Limite de Liquidez (LL) e Limite de
Plasticidade (LP) dos solos e são representadas pelos teores de umidade com os quais
se atingiu os limites, conforme ensaios da ABNT. A diferença entre estes dois limites
indica a faixa de valores em que o solo se apresenta plástico e é definida como Índice
de Plasticidade (IP) do solo.
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Segundo Pinto (2000) os índices de consistência têm se mostrado muito úteis para a
identificação dos solos e sua classificação. Com seu emprego pode-se prever muito
do comportamento do solo, sob o ponto de vista de engenharia, com base em
experiência anterior. Cita este autor a correlação apresentada por Terzaghi, resultante
da observação de que os solos são tanto mais compressíveis (sujeitos a recalques)
quanto maior for o seu LL.
A determinação desses limites para o ART foi feita seguindo os métodos de ensaio:
NBR 6459 (ABNT, 1984) – Solo – Determinação do limite de liquidez, e NBR 7180
(ABNT, 1984) – Solo – Determinação do limite de plasticidade.
O ART não apresentou limite de liquidez não sendo possível, então, determinar o
índice de plasticidade. Foi caracterizado, portanto como não plástico (NP), segundo a
NBR 7180 (ABNT, 1984), atendendo as especificações das normas NBR 11804 (EB2103/91) e DNER-ES-303/97 que especificam limite de liquidez inferior a 25% e
índice de plasticidade inferior a 6%.
5.4.5 Massa unitária do ART
No campo da tecnologia do concreto, o termo Massa Unitária é definido como a
relação entre a massa de uma amostra de agregado e o volume do recipiente que o
contém, ou seja, δ = M/V = M/Vap. Encontra-se também na literatura relacionada à
mecânica dos solos, a denominação de “Massa Específica Aparente”, às vezes
complementada por “no estado seco e solto”.
O volume aqui considerado é aparente, incluindo o volume dos sólidos e o volume de
vazios.
A Massa Unitária do ART foi determinada segundo os Métodos de Ensaio da ABNT:
NBR 7251/82 – Agregado em estado solto – determinação da massa unitária; NBR
7810/83 – Agregado em estado compactado seco – determinação da massa unitária; e
NBR 12004 (MB-3324/90) – Solo – determinação do índice de vazios máximo de
solos não coesivos.
O valor da massa unitária é útil na tecnologia do concreto para a conversão de traços
em massa para traços em volume. Ainda, o seu valor tem utilidade na determinação
da porosidade do agregado.
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A massa unitária compactada é útil para a determinação de composições de misturas
de agregados de forma simplificada, onde se busca através de misturas sucessivas
aquela que apresenta a maior massa compactada seca, visando à produção de
concreto mais econômico; no entanto a forma do agregado deve ser também
considerada porquanto o formato lamelar pode induzir a uma necessidade de alto teor
de argamassa para garantir a trabalhabilidade do concreto, tornando-o mais caro.
A determinação da massa unitária foi realizada com duas amostras de ART, uma
retida na peneira de malha 12,5 mm, a fração mais grossa, e outra passante na
peneira de malha 12,5 mm, a fração mais fina do agregado obtido por britagem.
Os resultados médios de pelo menos três determinações atenderam a exigência das
normas com relação à diferença máxima de 1% dos resultados individuais com
relação à média, e foram os seguintes:
Para o ART-1 retido na peneira de malha 12,5 mm:
Massa unitária solta seca = 0,930 g/cm3
Massa unitária compactada seca = 0,995 g/cm3
Para o ART-1 passante na peneira de malha 12,5 mm:
Massa unitária solta seca = 1,060 g/cm3
Massa unitária compactada seca = 1,211 g/cm3
O resultado da massa unitária do ART-2i foi de 1,242 g/cm3; e do ART-2c foi de
1,147 g/cm3.
5.4.6 Porosidade, Compacidade e Índice de vazios do ART
O agregado é material granular e o espaço que, naturalmente, fica entre os grãos
representa os vazios.
Para um determinado volume do agregado - Va -, os grãos ocupam o volume Vg e o
espaço restante do Va é representado pelo volume de vazios - Vv -. O volume do
agregado (Va) é denominado de volume aparente - Vap -, e o volume dos grãos (Vg) é
denominado de volume dos sólidos - Vs -.
As definições de porosidade, de compacidade e de índice de vazios já foram
apresentadas no item 4.7.2, p.89, estão descritas na seqüência.
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Porosidade (p) do agregado é a relação entre o volume dos vazios (Vv) existentes e o
volume do agregado (Va), então p = Vv / Va.
Nota: Quando se tratar de porosidade do grão do agregado, e não porosidade do
agregado (conjunto de grãos), sua determinação se faz pela relação: pg = (massa
saturada superfície seca - massa seca) ÷ (massa SSS - massa SSS imersa) = (volume
de água absorvido) ÷ (volume dos grãos).
Compacidade (c) é a relação entre o volume total dos grãos (Vg) e o volume do
agregado (Va), ou seja: c = Vg / Va.
Chama-se índice de vazios (i) a relação entre o volume total de vazios (Vv) e o
volume dos grãos (Vg), portanto i = Vv / Vg.
A NBR 12004/90 (MB-3324) – Solo-Determinação do índice de vazios máximo de
solos não coesivos, prescreve o método de determinação do índice de vazios máximo
(emáx) de solos granulares, não coesivos, contendo no máximo 12% (em massa) de
material que passa na peneira de 0,075mm.
Esta norma brasileira define: emáx = δ / γs

min

- 1, onde δ é a massa específica dos

grãos do solo em g/cm3 (aqui denominada de massa específica e representada pelo
símbolo ρ), e γs min é a massa específica aparente seca mínima do solo em g/cm3 (aqui
denominada de massa unitária e representada pelo símbolo δ).
Como a massa específica está correlacionada com a massa e com o volume dos grãos
(Vg) ou dos sólidos (Vs), e a massa unitária com a massa e com o volume do
agregado (Va) ou volume aparente (Vap), as expressões da porosidade, compacidade e
índice de vazios ficam definidas como segue.
Sendo a massa unitária = δ = M/V = M/Va = M/Vap (g/cm3); e a massa específica = ρ
= M/Vg = M/Vs (g/cm3), tem-se:
Porosidade = p = Vv / Va = Va-Vs / Va = 1- Vs/ Va = 1- M/ρ / M/δ ⇒

p = 1- δ/ρ

Compacidade = c = Vs/Va = M/ρ / M/δ ⇒ c = δ/ρ
Índice de vazios = i = Vv/Vs = Va-Vs / Vs = Va/Vs – 1 =
⇒

i = ρ/δ - 1

Os resultados da porosidade obtidos para o ART foram:

M/δ / M/ρ - 1
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Para o material retido na peneira de malha 12,5 mm:
Porosidade (p) = 1 - 0,930/1,81 ⇒

p = 1 - 0,514 = 48,6 %

Para o material passante na peneira de malha 12,5 mm:
Porosidade (p) = 1- 1,06/1,81 ⇒

p = 0,414 = 41,4%

Para o ART-2i foi de 31,1%; e para o ART-2c foi de 36,6%.
Nota: A porosidade média do material cerâmico (representando aqui o grão do agregado)
foi determinada em doze corpos-de-prova de telhas inteiras apresentando o valor de 32,5 %.
Portanto, porosidade do grão = pg = 32,5 %, este valor encontrado está dentro dos valores
obtidos por Kozievtch et al. (2000) em estudo cerâmico de sete argilas da região de Monte
Carmelo.Aqui reside outra grande diferença do ART para os agregados de várias rochas
naturais investigados por IPR (1998), que obteve valores de porosidade da ordem de 1 a
11%.

5.4.7 Índices de qualidade
Denominam-se aqui índices de qualidade algumas propriedades relacionadas com os
agregados na tentativa de qualificá-los para o emprego em pavimentos, seguindo a
metodologia apresentada por IPR (1998). A título de referencial de valores já foram
apresentados os limites sugeridos por este autor, na Tabela 4-6.
Os ensaios realizados com o ART são apresentados a seguir.
5.4.7.1 Resistência à abrasão Los Angeles do ART
A resistência à abrasão Los Angeles representa o desgaste sofrido pelo agregado,
quando colocado na máquina de abrasão “Los Angeles” juntamente com uma carga
abrasiva, submetendo a um determinado número de revoluções desta máquina à
velocidade de 30 rpm a 33 rpm. O desgaste é convencionalmente expresso pela
porcentagem em peso do material que, após o ensaio, passa pela peneira de malhas
quadradas de 1,7 mm.
O ensaio de determinação da resistência à abrasão Los Angeles do ART, foi
realizado segundo a NBR 6465/84, de duas formas:
Sem compor nenhuma graduação específica, apenas pegando 5000 g de material
retido na # 12,5 mm e utilizando 11 esferas (massa de carga abrasiva de 4584 g
correspondente à graduação “B”), com 500 rotações do tambor.
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Compondo a graduação “C” (2500 g de material passando na # 9,5 mm e retido na #
6,3 mm + 2500 g passando na # 6,3 mm e retido na # 4,8 mm) e utilizando 8 esferas
(massa de carga abrasiva de 3330 g), com 500 rotações do tambor.
Foi ainda realizado segundo a norma DNER-ME 222 (DNER, 1994) – Agregado
sintético – desgaste por abrasão.
Os resultados obtidos foram:
Sem compor a graduação
1a. Determinação: Abrasão Los Angeles (A) = 39,4 %.
2a. Determinação: A = 41,5 %.
Valor médio para o ART-1: A = 40,5 %.
Valor médio para o ART-2: A = 35,5 %.
Adotando-se a graduação “C”
1a. Determinação: AC = 40,5 %.
2a. Determinação: AC = 42,3 %.
O ART-1 foi também ensaiado segundo o método do DNER 222-94 “Agregado
sintético fabricado com argila – desgaste por abrasão, que corrige a quantidade de
agregado a ser submetida ao ensaio em função de sua massa unitária, considerando
uma massa unitária de referência igual a 1,550 kg/dm3. O resultado obtido para o
ART-1 foi de 36,3%, menor portanto do que o obtido pelo método da ABNT. Neste
ensaio o resultado para o ART-2 foi 35,5%.
Comparado com algumas rochas naturais, vê-se que o ART apresenta valores
compatíveis, conforme a Tabela 4-7, segundo IPR (1998).
Agregados reciclados de entulho da construção civil, da região de Salvador,
apresentaram resistência à abrasão Los Angeles igual a 45 %, segundo Carneiro et al
(2001).
Na tabela seguinte indicam-se os limites das normas brasileiras para a abrasão Los
Angeles, e o valor obtido para o ART igual a 41%.
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Tabela 5-9 Abrasão Los Angeles x especificações das normas brasileiras

Nota:

ART

DNER-301

DNER-303

NBR 11804

NBR 11806

NBR 7211

41 %

Não especifica

≤ 55 %

≤ 55 %

< 40 %

< 50 %

DNER-ES-303

(Base

estabilizada

granulometricamente);

DNER-ES-301

(Sub-Base

estabilizada granulometricamente); NBR11804 (EB-2103 /1991) Materiais para sub-base ou base de
pavimentos estabilizados granulometricamente; NBR 11806 (EB-2105/91) Materiais para sub-base
ou base de brita graduada; NBR 7211/83 Agregado para concreto.

Verifica-se que o valor da resistência à abrasão Los Angeles do ART não se constitui
em uma característica negativa, quando comparado com as especificações existentes.
Alguns agregados de gnaisses investigados por IPR (1998) apresentaram valores bem
mais altos de perda no ensaio Los Angeles, com amplitude de valores desde 20% até
74%. Alguns granitos apresentaram amplitude de valores desde 36% até 59%.
No entanto, o IPR (1998) ressalta que este ensaio tem recebido muitas críticas no
meio técnico e que há uma tendência em não considerá-lo como parâmetro isolado
para a avaliação de agregados para pavimentos.
5.4.7.2 Resistência ao esmagamento do ART
A determinação da resistência ao esmagamento do ART foi realizada segundo a
NBR 9938 (ABNT, 1987), que é o mesmo ensaio da norma DNER-ME 197 (1997).
Consiste em submeter o agregado, preparado na fração granulométrica 9,5/12,5, a um
esforço de compressão de 400 kN, causando o fraturamento de grãos dependendo da
friabilidade do material. O material resultante do fraturamento é retirado da amostra
pela peneira de 2,4 mm, e sua massa expressa em porcentagem da massa inicial da
amostra. Encontrou-se na literatura consultada duas formas de expressar a resistência
ao esmagamento, uma através do quociente da diferença entre a massa inicial com a
final, pela inicial (NBR 9938); a outra forma através do quociente da massa final pela
inicial (IPR, 1998). Por isso, IPR (1998) sugere o limite tentativa de ≥ 60%.
Os resultados obtidos para o ART foram:
1a. Determinação: R = 37 % (ART-1), segundo a NBR 9938; Ou 63%, segundo IPR
(1998).
2a. Determinação: R = 36,3 % (ART-1); Ou 63,3%
Média: R = 36,7 %, ou 63,3% (para o ART-1) e R = 33%, ou 67% (para o ART-2)
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As determinações nos ensaios atenderam a exigência da norma de ensaio NBR 9938
que prescreve uma diferença máxima de 3 % entre as duas determinações.
Vê-se que esta também não é uma característica negativa do ART quando comparada
com o limite sugerido pelo IPR (1998) para agregados de rochas naturais.
Alguns agregados de rochas naturais como o granito, gnaisse, e basalto apresentaram
valores bem mais altos de resistência ao esmagamento, principalmente o basalto com
valores acima de 81%, veja item 4.7.4.5, p.108 (IPR, 1998; RIBEIRO et al., 2002).
5.4.7.3 Perda ao choque no aparelho Treton
Resultado final para o ART-1 = 41,2% (não foi feito o ensaio para o ART-2).
Também não se constitui em característica negativa do ART se comparada com o
limite indicado pelo IPR (1998), que é de ≤ 60%; Alguns resultados de agregados de
rochas naturais apresentados no item 4.7.4.5 indicam que o ART neste ensaio
apresenta valores na faixa dos gnaisses e granitos ensaiados pelos autores da
pesquisa.
5.4.7.4 Avaliação da resistência mecânica pelo método dos 10% de finos
Resultado final:
ART-1 = 52,5 kN
ART-2 = 101 kN.
Observa-se que o ART-1 não atendeu o valor limite apresentado pelo IPR (1998),
cujo mínimo sugerido é de 60 kN, no entanto, o ART-2 superou muito. Fica a dúvida
sobre qual dos dois representa melhor o material. Pode ser uma deficiência do
material ou baixa reprodutibilidade do ensaio, mas aqui não se vai considerar esta
questão.
5.4.7.5 Índice de degradação após o Proctor
O ART foi preparado na granulometria padrão especificada e foi submetido ao
ensaio de compactação no cilindro do Proctor Modificado, com 26 golpes em 5
camadas, com o soquete de 4,5 kg e altura de queda de 45,72 cm. Posteriormente ao
ensaio foi determinada sua distribuição granulométrica. Calcularam-se as diferenças
com relação à distribuição padrão em cada peneira para as três amostras ensaiadas. O
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somatório das diferenças percentuais dividido por 6 (quantidade de peneiras)
representa o IDP (índice de degradação após o Proctor).
O resultado final para o ART foi IDP = 14,4%.
Verifica-se que neste ensaio o ART apresenta deficiência de desempenho quando
comparado com o limite sugerido pelo IPR (1998) que é de 6%. Os valores
apresentados por este autor para as várias rochas naturais que pesquisou, são bem
mais baixos do que do ART e normalmente atendem ao limite proposto no ensaio
(Tabela 4-7, p.108).
Como o ART será submetido à compactação no campo, esforço similar (mas não se
pode dizer comparável) ao empregado neste ensaio, talvez esse ensaio seja o melhor
referencial para este material, apesar de que a distribuição granulométrica e o teor de
umidade serem aspectos diferentes, no campo, que devem ser considerados. Outra
característica não considerada é o formato dos grãos, que não é contemplado pela
granulometria, e deve ter sua parcela de interferência no resultado, pois diferentes
esqueletos de grãos vão ser obtidos com agregados de mesma distribuição
granulométrica, mas diferente formato de grãos.
5.4.7.6 Desgaste após fervura
O resultados da tabela seguinte mostram que neste quesito o ART também atende os
limites indicados pelo IPR (1998).
Tabela 5-10. Resultados do ensaio de desgaste após fervura
Material
Peneira nº 10
Peneira nº 40
ART-1
4,3 %
2,6 %
ART-2
3,3 %
0,4 %
Este ensaio tem grande importância para agregados reciclados de cerâmica por se
correlacionar com a calcinação da argila. Caso o agregado não atinja os limites
sugeridos, pode ser um indício de que foi insuficientemente calcinado, ou seja, não
atingiu a temperatura necessária para a desidroxilação (ou amorfização) por volta de
600ºC, segundo Taylor (1997) e Shvarzman et al. (2003), ou acima de 760ºC
(MOORE, 1969). Não atingindo a desidroxilação pode existir argila não calcinada,
se constituindo em fator negativo para a resistência mecânica e talvez até para a
expansibilidade.
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5.4.7.7 Comentários sobre os resultados dos índices de qualidade
Os resultados obtidos nos ensaios denominados de índices de qualidade do material,
não descredenciam o ART para o uso em pavimentação. Mas observa-se que este
material apresenta deficiência quando submetido à compactação, conforme resultado
do ensaio de índice de degradação após o Proctor. Isso deve ser levado em
consideração. No capítulo seguinte mostram-se os resultados da análise da
distribuição granulométrica do ART, antes e após o processo de compactação em
vários teores de umidade e energia de compactação.
5.4.8 Índice de forma do ART
O índice de forma (I) do agregado é representado pela média da relação entre a maior
dimensão c (comprimento) e a menor dimensão e (espessura), determinadas por meio
de paquímetro. O Índice de forma de um agregado é a média ponderada dos índices
de forma de 200 grãos obtidos de cada fração granulométrica que compõe uma
amostra quarteada.
A norma de ensaio NBR 7809/83 indica que após a análise granulométrica da
amostra, devem ser desprezadas as frações passantes na peneira de 9,5 mm.
Foram preparadas duas amostras do ART, com massa seca de 8 kg: uma foi
composta por grãos passantes na peneira 12,5 mm e retidos na peneira 9,5 mm; a
outra foi composta de grãos retidos na peneira 12,5 mm. Os resultados foram:
Amostra 9,5/12,5: I = 3,4
Amostra 12,5/19: I = 3,2
As fotos da Figura 5.10 e Figura 5.11 ilustram o formato dos grãos do ART.
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(retidos na peneira # 12,5 mm)

(retidos na peneira # 6,3 mm)

(retidos na peneira # 4,8 mm)

(retidos na peneira 2,4 mm)

Figura 5.10 Formato dos grãos do ART-1 em quatro frações granulométricas

Figura 5.11 Formato dos grãos do ART-2
A NBR 7389/92 classifica qualitativamente o formato dos grãos do agregado através
da avaliação visual, servindo para classificar tanto partículas angulosas quanto
arredondadas, em alto e baixo grau de esfericidade, conforme se aproximem ou não
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da forma esférica, comenta Mehta (1994). A figura seguinte extraída desta norma
ilustra os formatos de partículas.

Anguloso

Subanguloso

Subarredondado

Arredondado

Figura 5.12 Avaliação visual dos graus de esfericidade e de arredondamento
conforme a NBR 7389 (ABNT,1992)
Observa-se que o ART poderia ser enquadrado em baixo grau de esfericidade, e grau
de arredondamento subanguloso a anguloso.
Com relação ao índice de forma o ART é enquadrado como lamelar. Verifica-se nas
fotos apresentadas que persiste a tendência do formato mesmo com a redução do
tamanho dos grãos. Isso pode estar relacionado com o processo de fabricação da
cerâmica.
Tendo em conta a especificação da NBR 11806 (EB-2105/91) – Materiais para subbase ou base de brita graduada, que prescreve valor do índice de forma inferior ou
igual a 2, o ART não atendeu.
A exigência para materiais para sub-base ou base, possivelmente está relacionada à
suscetibilidade dos grãos lamelares e angulosos, à quebra, com a aplicação de
energia de compactação, fato observado com o ART. Pode estar aí um aspecto
negativo do agregado reciclado de telha.
5.4.9 Potencial pozolânico
O objetivo desta tese é avaliar o agregado reciclado de telha para uso em camadas de
pavimento, sem utilização de ligantes. No entanto, em virtude do possível potencial
pozolânico que os materiais cerâmicos podem apresentar, conforme relatos
indentificados na revisão da literatura (item 4.7.3 à p.98), decidiu-se fazer
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verificações preliminares com o intuito de abrir novos campos de pesquisa para o
ART. Caso este agregado apresente indicação de atividade pozolânica, isto pode ser
pesquisado para novos aproveitamentos, possivelmente em camadas de pavimentos
estabilizadas quimicamente, em concreto ou argamassa, com isso adquirindo nova
dimensão com relação ao valor agregado do resíduo.
De acordo com a literatura aqui revisada, basicamente, os materiais cerâmicos que
apresentam consumo mínimo de 330 mg de CaO/g da amostra, tem potencial
aglomerante para incrementarem a resistência de concretos e argamassas, devido à
atividade pozolânica (RAVERDI et al., 1980), e isto pode ser verificado pelo ensaio
Chapelle. Outra forma de identificar a atividade pozolânica seria o exame de difração
de raios X para identificar a ocorrência da amorfização da caulinita, que acontece
com o aumento da temperatura, dentro de determinados limites (SHVARZMAN et
al., 2003).
Desta forma, o potencial pozolânico dos finos do ART foi avaliado da seguinte
forma: (1) realização do ensaio Chapelle, conforme certificado de ensaio do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas, IPT-SP, no Anexo D; e (2) curvas de difração de raios X,
conforme Anexo E (ensaio realizado no Laboratório de Matérias Primas Particuladas
e Sólidos Não-Metálicos – LMPSol, do Departamento de Engenharia Química da
Escola Politécnica da USP).
O resultado do ensaio Chapelle mostrou que o potencial pozolânico é limitado, para
as condições das amostras estudadas, em virtude do baixo consumo de CaO obtido
(consumo para Amostra-1: 235,8mg; e consumo para Amostra-2: 288,5 mg CaO/g).
No entanto, resultado do ensaio Chapelle da Amostra-2, que foi obtida por moagem
da Amostra-1 até passar integralmente na peneira de malha 0,075mm, indica ser
possível uma ativação com o aumento da superfície específica. Neste caso, um
estudo específico sobre a viabilidade da moagem dos resíduos deve ser levado em
consideração.
Não obstante, trabalhos consultados e referenciados (item 4.7.3) mostram algum
benefício na resistência à compressão de argamassas ainda que o consumo de CaO
no ensaio Chapelle esteja abaixo do consumo mínimo referenciado.
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Os estudos de difração de raios X de argilas calcinadas a diferentes temperaturas,
mostram o abatimento do pico da caulinita (2θ ≈ 13º e 25º) com o aumento da
temperatura acima de 570ºC, indicando sua amorfização segundo Shvarzman et al.
(2003).
As curvas de DRX do ART foram comparadas com as curvas de Shvarzman et al.
(2003), e com as curvas de sete argilas da região de Monte Carmelo, resultados de
Kozievtch et al. (2000), e indicaram a redução dos picos por volta de 2θ ≈ 13º e 2θ ≈
25º, evidenciando a amorfização da caulinita (curvas DRX no Anexo E).
Conclui-se que o ART apresenta potencial pozolânico, ainda que baixo, mas para seu
aproveitamento com tal finalidade deve considerar o estudo desta característica com
maior profundidade.
5.4.10 Outras verificações preliminares
O estudo de misturas de ART com ligantes não é objetivo deste trabalho, apesar
disso, executaram-se alguns ensaios para verificar a resistência à compressão de
misturas com cal hidratada e com cimento Portland. Estas verificações preliminares
estão apresentadas no Anexo L, e não serão discutidas. Outra potencialidade de
emprego seria em argamassas para alvenarias. Estudo preliminar realizado
comparando argamassa com ART, com argamassa com areia lavada (cimento:cal
hidratada:agregado; 1:1:6; volume seco), permitiu observar que a argamassa com
ART apresenta trabalhabilidade subjetiva e resistência de aderência à tração
equivalentes, e resistência à compressão bem superior (DIAS; AGOPYAN, 2004.
Resumo submetido ao VI SBTA-Simpósio Brasileiro de Tecnologia de Argamassas,
a se realizar em Florianópolis, em maio de 2005).
5.5

Análise dos resultados

Os resultados da cominuição do ART mostraram que a distribuição granulométrica é
dependente do processo, mas aqui neste trabalho não se cogitou o estudo de qualquer
ajuste para atender uma exigência específica, ou seja, o interesse foi o de utilizar o
agregado da forma como ele foi obtido. De qualquer forma, as distribuições
granumométricas não foram pontos de desqualificação do ART.
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Este agregado apresenta baixo valor da massa específica aparente dos grãos, bem
abaixo dos valores das rochas naturais, por exemplo, o que pode ser vantajoso
quando se quer redução de peso.
Sua absorção é elevada, bem acima dos valores dos agregados naturais normalmente
utilizados na construção civil. A determinação desta propriedade exigiu o
desenvolvimento de uma metodologia apropriada (DIAS; AGOPYAN, 2004), pois os
métodos de ensaio tradicionais não são aplicáveis.
Com relação aos índices de qualidade, comparando com os valores limites tentativa
mencionados para efeito de aceitação do agregado para pavimentação, conforme IPR
(1998), verifica-se que o ART praticamente atende a todos, e apresenta valores
comparáveis com algumas rochas naturais. Exceção é feita ao resultado do ensaio de
Índice de degradação após o Proctor que apresentou um valor acima do sugerido,
isso recomenda que outras verificações sejam feitas.
Parece que o ensaio de índice de degradação após o Proctor se relaciona bem com as
características do material quando aplicado na camada compactada, ou seja,
trabalhando como uma massa agregada de grãos. Sob esse aspecto, ganha
importância a porosidade do material (do agregado), sua forma e o arranjo do
agrupamento de grãos.
Como será visto no capítulo 6 a seguir, identificou-se que o ART quebra-se com a
energia de compactação. Isto foi observado comparando as distribuições
granulométricas antes e após a compactação nas energias normal e modificada do
Proctor.
Em virtude de que no pavimento o agregado vai estar submetido a esforços diferentes
daqueles impostos nestes ensaios realizados, a análise em conjunto dos resultados é
importante para a identificação de alguma deficiência do material que pode levar ao
insucesso do seu emprego.
Pode-se concluir que, em que pese o ART apresentar resultados compatíveis com
índices de qualidade referenciados para emprego em pavimentação, este material da
forma como se apresenta falha quando se quebra ao ser compactado, e esta
característica deve que ser equacionada para que isso não se constitua em fator de
risco para seu emprego em pavimentos.
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Apresentam-se na Tabela 5-11 os resultados finais obtidos para o agregado reciclado
de telha – ART, conforme ensaios anteriormente relatados neste capítulo.
Tabela 5-11 Resultados finais da caracterização do ART-1
Característica
Massa específica (ρ)
Massa unitária solta (δ)
- retido na # 12,5 mm

Resultado obtido
1,81 g/cm3
0,93 g/cm3 (variável)

1,06 g/cm3 (variável)

mm
Absorção de água
máxima
Absorção de água
(A)/média
Índice de plasticidade
(IP)
Resistência Treton

Abrasão Los Angeles (AC)
Massa unitária compactada
(δc) - retido na # 12,5 mm
(δc)- passante na # 12,5

22,3 %
17,1 %
NP
≤ 42%

Resistência esmagamento
(R)
Índice de forma (I) 9,5/12,5
Índice de forma (I) 12,5/19
IDP

resultados

Porosidade (p) do

≤ 37%
3,4
3,2
14,4%

# 40 ≤ 3,3%
(Módulo de finura) e

48,6 %

(Dmáx)
do retido na # 12,5 mm

Porosidade (p) do

(Módulo de finura)e
41,4 %

passante na # 12,5 mm
Porosidade do grão (pg)

1,211 g/cm3

Desgaste após fervura

retido na # 12,5 mm
agregado

0,995 g/cm3

# 10 ≤ 4,3%

(abandonado)
agregado

≤ 42 %

mm

Dispersão nos
Resistência 10% finos

Resultado obtido

Massa unitária compactada

Massa unitária solta (δ)
- passante na # 12,5

Característica

(Dmáx)

(6,97) e (19mm)

(4,26) e (9,5mm)

do passante na # 12,5 mm
32,5 %

Massa específica real

2,742 g/cm3
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6

ESTUDO EXPERIMENTAL-AVALIAÇÃO DO ART PARA EMPREGO
EM CAMADAS DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS DE BAIXO
VOLUME DE TRÁFEGO

6.1

Introdução

Objetivando a aplicação do ART (agregado reciclado de telha) em camadas de
pavimentos e sendo este um material não estudado, para o qual não existem
especificações técnicas, e sem histórico neste tipo de aplicação, optou-se por
caracterizar seu comportamento de acordo com as metodologias disponíveis para os
materiais tradicionalmente usados no meio rodoviário, em camadas sem ligantes, tais
como os solos, solo-agregado e solo-brita.
O estudo do ART no capítulo 5, utilizando-se os principais ensaios disponíveis,
indicou tratar-se de um material com características que podem se assemelhar às de
algumas rochas naturais empregadas em pavimentação. Destacam-se grandes
diferenças nos valores da absorção e porosidade dos grãos -muito maiores para o
ART-, e da massa específica aparente dos grãos -bem mais baixa para o ART-. Nos
ensaios relacionados à resistência mecânica, não se detectou nenhuma deficiência
grave que o descredenciasse para o uso em camadas de pavimentos. Este agregado
atende, por exemplo, a tradicional limitação para o desgaste por abrasão Los Angeles
(A = 41%).
No entanto, no ensaio que mede o índice de degradação após o Proctor (ensaio
elaborado e proposto por IPR, 1998) observou-se que seu desempenho está aquém do
preconizado como adequado para esta aplicação (índice recomendado ≤ 6%; valor
obtido = 14,4%), isto quer dizer que o material ao ser compactado quebra-se muito,
mudando a distribuição granulométrica. Neste ensaio, o material preparado em uma
distribuição granulométrica padrão é submetido à compactação no cilindro do
Proctor Modificado, com a aplicação de 26 golpes em 5 camadas. Comparativamente
com os outros ensaios realizados no capítulo anterior (item 5.4.7, p.149), pode-se
dizer que este ensaio é o que mais se aproxima das condições de aplicação do
material no campo, onde vai ser compactado em camadas e depois, em uso será
solicitado pelas cargas dinâmicas do tráfego. Neste capítulo, então, será dada atenção
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a este aspecto ao aplicar a metodologia de avaliação de materiais para camadas de
pavimentos sem ligantes.
Para a caracterização do ART para pavimentos foram utilizadas duas metodologias, a
tradicional, por que é consagrada no meio técnico, apesar de suas limitações, e a
Mini Compactado Tropical (MCT), por que também é de uso consagrado para solos
lateríticos e dá indicações importantes com relação às propriedades mecânicas e
hídricas do material compactado, apesar de se ter ciência de que o ART não é solo,
tampouco é agregado natural.
Denominam-se aqui, ensaios da metodologia tradicional aqueles que vêm sendo
tradicionalmente utilizados na tecnologia de pavimentação para caracterizar a aptidão
de um material para ser empregado em camadas de pavimentos rodoviários.
Para esta finalidade as características importantes que foram estudadas em
laboratório são: massa específica aparente seca máxima, umidade ótima, Índice de
Suporte Califórnia-ISC (ou CBR–California Bearing Ratio), expansão, além
daquelas já abordadas no capítulo anterior, granulometria, limites de consistência, e
resistência à abrasão.
Como o ART é um material granular desconhecido e o resultado do Índice de
degradação após o Proctor (IDP) ficou bem acima do limite sugerido por IPR (1998),
achou-se conveniente fazer também a análise da mudança da distribuição
granulométrica após cada processo de compactação executado, apesar de não ser um
ensaio normatizado, mas que se assemelha ao ensaio do IDP.
Adicionalmente, foi também realizado o ensaio de resistência ao cisalhamento direto,
para conhecer sua envoltória de resistência.
Verificações preliminares da resistência à compressão simples de misturas do ART
com cal hidratada e com cimento Portland também foram realizadas, com o intuito
exclusivo de identificar possível ramificação desta pesquisa, mas não será objeto de
análise para seu emprego em camadas estabilizadas com ligantes, que merece estudo
específico detalhado.
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Posteriormente o ART foi submetido aos ensaios relacionados à metodologia MCT
para solos compactados tropicais. Adicionalmente foi avaliado pelo método expedito
das pastilhas que é usado para hierarquização preliminar de solos para identificar seu
caráter laterítico. Seu comportamento sob cargas dinâmicas foi avaliado através do
ensaio triaxial a cargas repetidas que possibilita a determinação do módulo de
resiliência e da deformação permanente, parâmetros importantes para a garantia da
vida de serviço do pavimento.
A aplicação da metodologia MCT nesta avaliação foi importante, pois, através das
curvas de deformabilidade, permitiu confirmar a observação da variabilidade das
características físicas obtidas no ensaio tradicional de compactação Proctor. Na
seqüência, o procedimento denominado MCV-Moisture Condition Value (Parsons,
1976), confirmou a propenção do ART em aceitar a densificação36 com a seqüência
de aplicação da compactação.
Concluiu-se que o ART se quebra com a compactação, mas por outro lado, atinge
valores de CBR compatíveis com o uso rodoviário, apresenta expansão muito baixa
após imersão medida no cilindro do CBR, e apresenta baixo valor do módulo de
resiliência, em outras palavras, apresenta alta deformação resiliente que vai encurtar
a vida de serviço do pavimento.
Em virtude da constatação da quebra e do baixo valor do módulo de resiliência,
concluiu-se que o uso do ART sozinho, sem qualquer tipo de medida para sua
estabilização mecânica e para melhorar sua resposta resiliente, estaria fadado ao
fracasso.
Assistematicamente, a baixa durabilidade já havia sido notada pela 18ª CRGDER/MG, em Monte Carmelo (conforme item 3.6.2, p.49) em experiências locais,
em serviços de recuperação de rodovias vicinais. Nestes serviços aplicaram os cacos
de telhas compactados, que se quebravam até transformar-se em pó.
Inicialmente poderia se pensar em ajustar a distribuição granulométrica do ART para
melhorar sua estabilidade mecânica ao ser compactado, mas a análise do ensaio do
índice de desgaste após o Proctor-IDP indicou que a distribuição granulométrica, por
36

O termo densificação é usado na tecnologia de pavimentos para designar aumento da massa
específica compactada, ou redução do volume.
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si só, não é a causa do alto IDP (14,4%) obtido, mas o formato dos grãos é
preponderante. De fato, ao comparar a curva padrão do ensaio IDP com a curva de
Fuller (1907) para n igual a 0,45, verifica-se boa semelhança (conforme Figura 6.1),
concluindo-se que, mesmo com uma distribuição granulométrica aceita no meio
técnico como adequada para obter maior densidade, o desempenho do ART neste
ensaio não foi bom. Desta forma, a opção de produzir uma distribuição
granulométrica adequada às especificações, foi descartada momentaneamente, pois
para ser levada em consideração, o processo de britagem deveria ser ajustado para
simultâneamente melhorá-la e também ao formato dos grãos; apesar de não se ter
feito nenhuma análise econômica, estas providências por certo encareceriam o custo
do agregado, que no caso da pavimentação tem baixo valor de mercado.

% passante

100
80
60
40

Padrão ensaio IDp

20

Fuller (n = 0,45)

0
0,01

0,1

1

10

100

peneiras (mm)

Figura 6.1 Semelhança da curva de Fuller (n=0,45) com a curva padrão do IDP
Não foi adotada, apesar de ter sido tentada, a opção de estabilização granulométrica
com solo, pois esta metodologia não se aplica ao ART, em virtude da grande
diferença da sua massa específica aparente comparada com a dos solos (conforme
conceituação no item 4.7.1). Outra metodologia conhecida no meio técnico é a
dosagem de solo-brita, que também não se mostrou viável, da mesma forma em
virtude de não ser aplicável o conceito massivo da distribuição granulométrica para a
mistura, e o índice de forma inferior ou igual a 2 que o ART não atendeu.
Estas constatações levaram à decisão de estudar a estabilização mecânica do ART,
com solo local.
Para definir uma metodologia de otimização da mistura compactada de solo-ART,
desenvolveu-se uma série de experimentos que permitiram correlacionar a
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porosidade do agregado com o volume de solo na mistura. Adotou-se como premissa
a utilização de solos lateríticos, assim classificados pela metodologia MCT, que
segundo Nogami e Villibor (1995) são de uso obrigatório na dosagem solo-brita e
apresentam desempenho favorável constatado em inúmeras obras rodoviárias.
A questão da distribuição granulométrica, exclusivamente, foi abandonada, por todas
as considerações já apresentadas anteriormente, e também porque são conhecidos
vários casos de sucesso de utilizações de solos arenosos finos lateríticos, solo-brita
de granulometria descontínua, e ainda, pedregulhos lateríticos de granulometria
descontínua e excesso de finos, usados como base de pavimentos em trechos de
tráfego pesado, inclusive (NOGAMI; VILLIBOR, 1995).
Esta conjuntura impulsionou este autor a pesquisar uma metodologia alternativa, que
não dependesse formalmente da distribuição granulométrica. O método estudado foi
baseado na hipótese de que o solo deveria ocupar os vazios intergranulares do ART;
caso isso fosse atendido, haveria uma otimização na ocupação dos espaços do
volume compactado, o número de pontos de contato dos grãos aumentaria, e o estado
atingido seria semelhante àquele que é tradicionalmente relacionado às distribuições
granulométricas contínuas de Fuller (1907). Os resultados experimentais obtidos são
promissores e a metodologia apresentada deve ser aprimorada, podendo se constituir
em um procedimento de dosagem prático com grandes contribuições para o meio
técnico (DIAS et al., 2004).
As misturas assim definidas foram avaliadas quanto à quebra devido à compactação,
resistência medida pelo CBR, expansão no cilindro do CBR, módulo de resiliência e
deformação permanente.
6.2

Avaliação do ART pela metodologia tradicional e outros ensaios

6.2.1 Compactação, Índice de Suporte Califórnia e expansão do ART
Os ensaios foram executados no cilindro grande de Proctor, utilizando a energia
Normal, Intermediária e Modificada, conforme as normas indicadas no Anexo F. Os
gráficos apresentados na Figura 6.2, a seguir, ilustram os resultados obtidos para as
curvas de compactação e CBR do ART.
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Os três níveis de energia são distinguidos nos ensaios em função do tamanho do
cilindro, da massa do soquete, e do número de golpes por cada camada compactada.
No caso de materiais com granulometria na faixa de pedregulho, o cilindro adequado
é o grande (Φ15,24×11,43cm) e também o soquete grande (4,536kg, com altura de
queda de 45,7cm). Na energia Normal aplicam-se 12 golpes em 5 camadas; Na
energia Intermediária são 26 golpes em 5 camadas; Na energia Modificada são 55
golpes em 5 camadas (PINTO, 2000; NBR 7182, ABNT, 1986).
CURVA DE COMPACTAÇÃO
ART-1 (ENERGIA NORMAL)

CURVA DE COMPACTAÇÃO
ART-1 (ENERGIA MODIFICADA)
M. Esp. Ap. S. (g/cm3)

M.Esp.Ap.Seca (g/cm3)

1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
12

17

22
Teor de Umidade (%)

1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1,60
1,55
1,50
1,45
1,40
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

27

Teor de Umidade (%)

Figura 6.2. Curvas de compactação do ART-1
As curvas de compactação da Figura 6.2 foram obtidas selecionando-se os pontos
mais representativos dentre os obtidos na tentativa de definir uma curva de
compactação para o ART-1, em virtude da variabilidade dos resultados.
Na Figura 6.3 ilustram-se todos os pontos obtidos nos ensaios de compactação e
CBR do ART-1, mostrando a dificuldade de se obter a curva de compactação para
este material, o que levou à execução do ensaio denominado Midi-MCV (relatado a
seguir). Nesta figura estão os resultados da compactação do ART-1 na energia
Normal (série 1 e 2) e na Modificada (série única).
ART-1: Variações da M.E.A.S.

M.E.A.S. (t/m3)

1,8

Normal-1
Normal-2
Modificada

1,7
1,6
1,5
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(a)
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ART-1: Variações do CBR
120
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Normal-2
Modificada

CBR (%)
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28
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(b)
Figura 6.3 Variação da Massa Específica Aparente Seca (a) e do CBR (b) do ART
com a umidade e energia de compactação empregada
A curva de compactação do ART-2i também foi obtida após a repetição de alguns
pontos devido à variabilidade dos valores obtidos para a massa específica. Na Figura
6.4 ilustra-se esta curva de compactação com os pontos mais representativos.

ART-2i: Compactação E.I.

M.E.A.S.(g/cm3)

1,7
1,65

1,61

1,6
1,55
1,5
1,45

h ót. = 21%

17%

1,4
10

15

20

25

30

umidade (%)

Figura 6.4 Curva de compactação do ART-2i na energia Intermediária
A tabela a seguir apresenta o resumo final dos valores adotados para massa
específica aparente seca máxima, umidade ótima, e CBR correspondente, nas três
energias empregadas.
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Tabela 6-1 Resumo da compactação e CBR do ART
Energia Normal
E. Modificada
E. Intermediária
M.E.A.S. H ótima M.E.A.S. H ótima M.E.A.S. H ótima
(g/cm3)
(g/cm3)
(%)
(%)
(g/cm3)
(%)
1,53
21,9
1,56
19,0
1,65
17,5
ART-1
CBRHmold. = 62%
CBRHmold. = 104%
CBRHmold. = 21,9%
1,61
21,0
ART-2i (integral) CBRHmold. = 71%; CBRimerso = 41%;
CBRimerso/CBRHmold. = 58%
1,46
22,0
ART-2c (cortado na # 0,6 mm) CBRHmold. = 42%; CBRimerso = 30%
CBRimerso/CBRHmold. = 71%
Nota: o maior valor da expansão medida no cilindro CBR em todos os ensaios
realizados foi de 0,14%
Em virtude da variabilidade dos resultados na compactação, identificou-se a
necessidade de se executar os ensaios da metodologia MCV (veja item 6.3), para
melhor conhecer o comportamento do material.
6.2.2 Análise da distribuição granulométrica antes e após a compactação
Os ensaios de determinação da distribuição granulométrica do ART comprovaram a
observação da quebra das partículas. A quebra foi maior para a maior energia de
compactação (Energia Modificada), e não se encontrou relação entre a porcentagem
de quebra e o teor de umidade, que em todos os ensaios foi superior ao teor de
saturação do agregado.
Distr. Gran.ART-1(4 exemplos de 10)
Antes e Após Compac.Energia Modificada

% que passa

peneiras: 200

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0,001

0,01

40
60
30 16 10 4 9,5 12,5
100

0,1

1

diâmetro (mm)

ART(média)
10 W=22,8%
100
/ 1,536
19,6% / 1,448

% que passa

Distr. Gran. ART-1
Antes e Após Compac.Energia Normal

100

40
12,5
peneiras: 200 100 60
30 16 10 4 9,5

ART(média)

80

35%

60

18,4% / 1,644
17,8% / 1,690

40

12,4% / 1,511

20
0
0,001

23,3% / 1,506
0,01

0,1

1

10

100

diâmetro (mm)

22,2% / 1,527

Figura 6.5 Distribuição granulométrica do ART-1 antes e após a compactação na
energia normal e energia modificada
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Figura 6.6 Distr. Granulométrica Antes/Após compactação (ART-2i e ART-2c #0,6)
A comparação sistemática do nível de quebra entre as várias situações merece um
estudo específico e não será aqui tratada. No entanto, o que se almejava era
identificar se o ART, nas diferentes distribuições granulométricas, ao ser submetido à
compactação apresentava quebra. Os ensaios realizados permitiram confirmar que
este agregado se quebra nas diferentes situações examinadas.
6.2.3 Resistência ao cisalhamento direto
Embora o ensaio de cisalhamento direto esteja relacionado a cargas estáticas, e no
pavimento o material estará submetido a carregamentos dinâmicos cíclicos já se
tentou correlacionar o comportamento de material granular nestas duas situações.
Lekarp and Dawson (1998) ressaltam que o comportamento do material granular é
muito complexo, e citam estudos de Gerrard et al. (1975) que correlacionaram a
envoltória de Mohr-Coulomb do ensaio estático com o círculo de Mohr para os picos
de tensão do ensaio cíclico. Como única verificação conhecida desta correlação
citam Barret and Smith (1976), que obtiveram boa correspondência entre a resposta
da deformação permanente de dolerite37 (rocha) britado em mistura com argila
quando ensaiada com esta abordagem. Ressaltam, no entanto, que esta abordagem
aproximada não leva em conta o número de aplicações de carga e que nenhuma outra
verificação foi encontrada na literatura.

37

Não foi encontrada tradução para “dolerite” em publicações brasileiras. Esta denominação foi
referenciada à rocha de origem basáltica incluindo nesta denominação dolerite, basalto, diabasio,
quartzo-dolerite, e outras. Dispoinível em www.vegag.is/vefur2.nsf/Files/Peturson&Woodward/
$file/Petursson&Woodward.pdf , acesso em 12/12/04.
O termo encontrado em inglês, relacionado à rocha natural foi “diorite” cuja tradução é diorito (rocha
holocristalina de textura granular constituída por uma plagioclásio e elementos ferromagnesianos,
segundo Glossário do IPR (DNER – Publ.700, 1997).
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Já Cheung and Dawson (2002) indicam que o ângulo de atrito tem influência direta
sobre a deformação permanente sob carga repetida e a resistência.
Sem pretender estudar as possíveis correlações que possam existir entre cargas
estáticas e dinâmicas, decidiu-se avaliar o comportamento do ART quando
submetido ao cisalhamento direto e, correlacionar com os níveis de tensões
estabelecidos para os ensaios dinâmicos na determinação da deformação permanente.
Por outro lado, o ensaio de cisalhamento direto aplicado para solos não seria
adequado de se aplicar ao agregado reciclado de telha-ART com distribuição
granulométrica integral, ou seja, com dimensão máxima de 12,5 mm, em virtude das
pequenas dimensões do molde (box) do equipamento disponível, particularmente a
espessura do corpo-de-prova (20 mm). Para possibilitar a execução do ensaio fez-se
o escalpo dos grãos retidos na peneira de malha 4,8 mm; a fração do ART-1 passante
nesta peneira constituiu o material para ensaio.
No entanto, não deve ser ignorado que a resistência ao cisalhamento é dependente da
interação entre as partículas do agregado, e que essa interação muda com a
distribuição granulométrica. Em virtude da limitação dos equipamentos de
cisalhamento, que são adequados para solos, Cheung and Dawson (2002) fizeram
ensaios de agregados granulares e cascalhos, considerando a sua granulometria total,
ou seja, sem escalpo, em box de maiores dimensões (300 x 300 x 180mm), para
investigar a relação entre as propriedades da partícula e seu desempenho em termos
de resistência, comportamento elástico e resistência à deformação permanente.
Com o equipamento disponível estabeleceram-se as condições para o ensaio:
Determinou-se a umidade ótima e a densidade máxima para o material na energia
intermediária do Proctor.
Fabricou-se uma forma metálica para ser utilizada na moldagem do corpo-de-prova
através de prensagem. O agregado foi prensado até atingir a densidade obtida na
energia intermediária do Proctor, na umidade ótima estabelecida.
A figura seguinte ilustra a forma metálica (a) fabricada para esta finalidade e o
corpo-de-prova moldado (b) com dimensões de (102 x 102 x 20mm).
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(a)
(b)
Figura 6.7. Ilustração da forma para moldagem do CP de cisalhamento (a); CP de
cisalhamento (b).
Os ensaios de cisalhamento direto foram realizados no Laboratório de Geotecnia da
Faculdade de Engenharia Civil da UFU (veja ilustração no Anexo I).
Foram executados quatro ensaios com as seguintes pressões (tensões) normais: 50,
100, 200, e 400 kPa. Com esses ensaios obteve-se a envoltória de resistência do
ART-1 caracterizada pelo ângulo de atrito de 38º conforme a Figura 6.8.
Na ruptura, o cálculo da taxa de tensão máxima (σ1 / σ3) para materiais granulares não
coesivos pode ser feito pela expressão a seguir (citada por Carvalho et al., 1996),
neste caso o valor obtido foi 4,2 considerando a envoltória do ART-1 (38º).

σ1
φ

= tg 2  45 + 
2
σ3


(9)

tensão de ruptura
(kPa)

Envoltória Resist. Cisalhamento Direto

400

y = 0,7701x + 14,974
R2 = 0,9989

300
200

ART1 c. 4,8mm
ART1 + Solo Arg.

100
0
0

100

200

300

400

500

pressão vertical (kPa)

Figura 6.8. Envoltória do ART-1 e resistência da mistura (ART-1 +Solo argiloso)
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Analisando para o caso específico das tensões a que estaria submetido o ART-1 ao
ser utilizado em uma camada de base, a 5 cm de profundidade da superfície do
pavimento, -caso crítico identificado no estudo de tensões, segundo Foster e Ahlvin
(1924), conforme Figura 4.21-, tem-se que a tensão principal maior (σ1) seria igual a
500 kPa, e a tensão menor (σ3) seria 140 kPa (σ1 / σ3 = 3,57), resultando uma
envoltória de tensões com 34º, abaixo portanto da envoltória de resistência deste
material que é de 38º. Pode-se inferir que, nas condições de tensões indicadas e para
carregamento estático, o material não se romperia.
No entanto, o estudo da distribuição granulométrica deste material, antes e após a
prensagem e o ensaio de cisalhamento, mostrou que o agregado se quebra com a
aplicação das tensões, conforme Figura 6.9. O efeito da quebra de grãos vai refletir
na distribuição granulométrica e no ângulo de atrito.
Pode-se concluir que, apesar de não se esperar ruptura mecânica do material, ele
pode deformar com a aplicação de cargas dinâmicas repetidas. Resta saber em que
nível de tensões este material estabiliza, ou se não se estabiliza do ponto de vista das
deformações permanentes. Por outro lado, para o aproveitamento deste material,
deve ser estudada uma forma de evitar a quebra dos grãos preservando a distribuição
granulométrica original.

ART-1: Após Cisalhamento
% que passa

100
80
60

Referência

40

200 kPa

20

100 kPa

0
0,1

1

10

diâmetro (mm)
Figura 6.9. Distribuição granulométrica do ART-1 com escalpo na peneira 4,8mm,
após ensaio de cisalhamento direto.
Para verificar o efeito da mistura de um solo neste agregado, foi realizado um ensaio
com uma mistura de ART-1 (50%) e solo argiloso (50%), resultando um discreto
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aumento na resistência ao cisalhamento à pressão vertical de 100kPa, cujo valor
obtido foi de 101,8 kPa (veja ponto no gráfico da Figura 6.8). O ideal seria completar
a envoltória de resistência para as misturas, no entanto, em virtude das limitações de
correlação entre este material (com escalpo), e até do próprio ensaio com as
condições de campo (agregado com distribuição granulométrica integral, e carga
dinâmica), decidiu-se não prolongar mais este estudo.
O ensaio desta mistura permitiu a observação de que o ART não se quebrou, o que se
justifica pela introdução do solo na mistura, preenchendo os vazios do agregado e
certamente aumentando o número de pontos de contato dos grãos.
6.2.4 Análise dos resultados e encaminhamentos

O ensaio de compactação Proctor demonstrou a dificuldade de determinação do teor
de umidade ótima e da máxima massa específica aparente seca; os resultados
apresentaram grande variabilidade, creditando-se esse comportamento à quebra do
ART com a aplicação da energia de compactação; observou-se que alguns valores de
massa específica variavam bastante para mesmos teores de umidade, esta
característica é negativa para seu emprego, pois a densidade compactada no campo
poderá variar demasiadamente, com reflexos na sua capacidade resistente.
Existe grande possibilidade de que a quebra dos grãos ocorra em função do seu
formato, que juntamente com a distribuição granulométrica define o arranjo granular,
pois mesmo no caso do ART-2i, que apresentou a menor porosidade (31%) –veja no
item 4.7.2 que o número de pontos de contato aumenta com a queda da porosidade
(FEDA, 1982)-, observou-se quebra com a compactação. O material granular, ao
constituir um esqueleto com distribuição de vazios e formato de grãos inadequados,
com poucos pontos de contato em cada grão, propicia concentração de tensões que
podem superar a capacidade resistente do material.
Os valores de CBR foram considerados altos. Utilizando a energia normal de
compactação, o valor máximo obtido foi 21% (próximo da umidade ótima os
resultados giraram em torno de 20%), 62% na intermediária, e na energia
modificada, o maior valor foi de 104% (resultados obtidos para umidade ótima, e
ensaio na umidade de moldagem). Em virtude da umidade no campo normalmente
atingir 80% da umidade ótima de compactação (NOGAMI; VILLIBOR, 2000;
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BERNUCCI, 1995; BARROS, 1998), é de se esperar que a característica de
resistência medida pelo CBR do ART esteja acima dos valores apresentados no
laboratório, conforme ganho de resistência observado nos ensaios.
Estes valores em princípio atendem às especificações rodoviárias. Para uso em subbase, o valor mínimo especificado nas normas técnicas é de 20%, o que é atendido
com a compactação na energia normal; utilizando a Energia Intermediária indica
possibilidade de uso em base para baixo volume de tráfego, cujo valor mínimo
especificado nessas normas é de 60%.
Os valores da expansão após imersão foram baixos e atendem às especificações das
normas técnicas para este fim que ditam valor máximo de 1% (EB-2103/91) e 0,5%
(DNER-ES 303/97).
Os resultados do ensaio de resistência à compressão simples foram baixos, indicando
que o ART apresenta baixa coesão, ou nula. A envoltória de cisalhamento comparada
com alguns níveis de tensões no campo (conforme estimativas feitas na Figura 4.21)
indica que o material não romperia para carga estática; no entanto, após este ensaio
verificou-se através da distribuição granulométrica que ele apresentou quebra.
Analisando os resultados da distribuição granulométrica do ART antes e após as
compactações observou-se que: (a) o material quebra mais com o aumento da energia
de compactação; (b) não parece haver uma relação entre o teor de umidade e o nível
de quebra, obtendo-se percentuais de quebra equivalentes para teores baixos e altos,
dentro das faixas de umidade estudadas; (c) a quebra se manifesta através do
aumento das porcentagens passantes em todas as aberturas de peneiras.
Em suma, o ART avaliado por estas investigações até aqui explanadas, poderia ser
empregado em camadas de pavimento, pois atende às exigências tradicionais. No
entanto, a variabilidade dos resultados da compactação, aliado ao fato de que ele se
quebra, colocaria em risco o seu emprego.
Novos ensaios foram então necessários para investigar seu comportamento, agora
pela metodologia MCT e ensaios associados.
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6.3

Avaliação do ART pela metodologia MCT e ensaios associados

Ressalta-se novamente que o ART não é solo, portanto, os ensaios aqui empregados
o foram com o objetivo de obter informações sobre o comportamento mecânico e
hídrico deste material, sem a pretensão de classificá-lo como solo.
O ART foi caracterizado anteriormente por meio dos ensaios da metodologia
tradicional usualmente empregada para materiais granulares, e mostrou-se com
características gerais adequadas, não fosse a observação de que se quebra com
facilidade devido principalmente à forma e à baixa densidade.
Foi também observada uma variação significativa das características físicas no
ensaio tradicional de compactação Proctor. Para a avaliação da susceptibilidade de
densificação do ART com o aumento de energia de compactação, foi empregado o
ensaio Midi-MCV que se constitui em uma adaptação do ensaio inglês MCVMoisture Condition Value (PARSONS, 1976). Este compreende uma técnica de

compactação de materiais para fins de pavimentação e terraplenagem, onde o
material a ser compactado é colocado dentro de um cilindro e compactado por meio
de soquete cuja base tem o mesmo diâmetro do cilindro. O material é compactado em
uma única camada e a altura do corpo-de-prova é medida sistematicamente conforme
avança o número de golpes do soquete sobre a superfície do material. A interpretação
desta curva, com a variação de altura, ou seja, a variação do peso específico aparente
compactado seco (ou massa específica aparente compactada seca) com a energia,
permite compreender a deformabilidade do material frente a solicitações sucessivas.
Espera-se que o material atinja um estágio onde as deformações ou densificações
tornem-se muito pequenas frente à continuidade de aplicação de energia de
compactação.
Verificou-se que o ART submetido a número crescente de golpes aceitou a
densificação, ou seja, a altura do corpo-de-prova diminuía continuamente com a
aplicação dos golpes, os quais foram aplicados até ao máximo do procedimento
MCV (256 golpes), conforme ilustrado na Figura 6.10.
Esta constatação veio ao encontro das observações anteriores, obtidas do ensaio de
índice de degradação após o Proctor, de que este material é suscetível à quebra com a
compactação (neste ensaio o ART apresentou um índice de degradação bem superior
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ao limite sugerido por IPR, 1998). A avaliação da distribuição granulométrica antes e
após a compactação Proctor, quando se variou tanto o teor de umidade quanto a
energia de compactação, também mostrou que o ART apresenta quebra, mas não
permitia visualizar completamente o comportamento do material em virtude de
utilizar energia de compactação fixa.
Ressalta-se então a importância do procedimento da compactação Midi-MCV que
permitiu confirmar que o ART aceita a compactação em níveis de energia crescentes.
Compactação do ART-1 (Midi-MCV)
MEAS (g/cm3)

altura do cp (mm)

Compactação do ART-1 (Midi-MCV)
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Figura 6.10 Resultados do ART no ensaio Midi-MCV
Constatada, a quebra se constituiu em uma preocupação para o emprego do ART em
pavimentos, pois no campo o material será compactado e posteriormente sofrerá as
ações do tráfego com carregamentos dinâmicos, e esta condição de solicitação pode
levar o material a apresentar redução de sua vida de serviço.
Para completar a investigação sobre o ART, sob o aspecto de resposta mecânica,
foram realizados os ensaios de MR e DP, o primeiro para observar o aspecto da
elasticidade do material sob carregamento cíclico e o segundo para observar a
tendência de deformação por densificação com a progressão do tráfego. A resposta
elástica do material sob solicitação definirá o comportamento à fadiga da camada e
do conjunto estrutural. A resposta de deformação permanente está vinculada a
afundamentos do pavimento, que se refletem em problemas funcionais de
desconforto e de redução de segurança, bem como caracteriza falhas de capacidade
de suporte do pavimento.
Espera-se, geralmente, para materiais clássicos e tradicionais como as britas
graduadas simples, valores de módulo de resiliência de cerca de 200 a 400 MPa
(BERNUCCI, 1995).
A avaliação do ART, pelo método expedito das pastilhas, concebido para selecionar
e identificar solos lateríticos indicou que o material fino do ART, passante na peneira
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de abertura 40 (0,425mm), pode ser assemelhado a um material com certo caráter
laterítico, ou seja, os finos do ART não apresentam neste ensaio, características
negativas do ponto de vista de seu aproveitamento em pavimentos.
6.3.1 Resultados do ensaio de Módulo de Resiliência do ART

O ensaio de Módulo de Resiliência do ART foi realizado em corpos-de-prova
compactados na umidade ótima, na energia intermediária do Proctor, de acordo com
o DNER-ME 131/94 – Solos-determinação do módulo de resiliência – Norma
rodoviária.
Neste ensaio o corpo-de-prova com dimensões de F, é condicionado preliminarmente
com a aplicação de pares de tensões (confinante e desvio) pré-determinadas, até
completar 200 ciclos.
O ensaio propriamente dito é executado após a fase de condicionamento. A
metodologia adotada nos ensaios foi a seguinte:
Aplicaram-se os pares de tensões indicados na Tabela 6-2. Iniciando com a tensão σ3
igual a 21 kPa, aplicou-se as tensões desvio σd seqüencialmente até completar a
etapa 1. Em seguida aplicou-se a tensão de confinamento seguinte (σ3 = 50 kPa) e
seqüencialmente a série de tensões desvio até terminar a etapa 2. E assim
sucessivamente até completar o ensaio. A cada final de aplicação dos ciclos dos
pares de tensões coletavam-se as deformações resilientes correspondentes. A tabela
no Anexo M ilustra os dados do ensaio de um corpo-de-prova.
Com os valores das tensões aplicadas e as deformações determinadas calcularam-se
os valores dos módulos de resiliência em cada nível de tensão estabelecido.
Tabela 6-2 Etapas × Tensões aplicadas no ensaio do MR

σd
(kPa)
70
100
150
200

21
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1

Tensão de confinamento - σ3 (kPa)
50
70
100
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

150
Etapa 5
Etapa 5
Etapa 5
Etapa 5
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Os gráficos a seguir representam os resultados dos ensaios realizados. Verifica-se
então que não há um valor único de módulo de resiliência que representa o material,
ou seja, o valor do módulo varia conforme o nível das tensões aplicadas. Desta
forma, os ensaios definem um padrão de comportamento para o material, em função
deste comportamento, o projetista da estrutura do pavimento tem condições de
definir a aplicação do material na estrutura.
MÓDULO DE RESILIÊNCIA
ART-1 (h de moldagem)

MR - (kgf/cm2)

10000

y = 1110,5x0,5877
R2 = 0,9724
p/ Sigma d = 0,7
y = 1053,1x0,4097
R2 = 0,9425
p/ Sigma d = 2,0

1000

y = 992,28x0,4493
R2 = 0,9155
p/ Sigma d = 1,0

σ d = 0,7 (kgf/cm2)
σ d = 1,0 (kgf/cm2)
σ d = 1,5 (kgf/cm2)
σ d = 2,0 (kgf/cm2)

100
0,1

1
Tensão de Confinamento (kgf/cm2)

10

Figura 6.11. Módulo de Resiliência do ART-1
ENSAIO DE MR (ART-2i)
ensaio na umidade de moldagem
10000
y = 1781,2x0,6796
R = 0,9772 (σd = 0,7)

y = 1516,8x0,7046
R = 0,9929 (σd = 2,0)

MR (kgf/cm2)

2

2

1000
σd = 0,7 kgf/cm2
σd = 1,0 kgf/cm2
σd = 1,5 kgf/cm2
σd = 2,0 kgf/cm2

0,6854

y = 1731,2x
R2 = 0,9945 (σd = 1,0)
100
0,1

1

Tensão de confinamento (kgf/cm2)

Figura 6.12 Módulo de Resiliência do ART-2i

10
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ENSAIO DE MR (ART-2c)

MR (kgf/cm2)

10000
y = 1226,8x0,4906
R = 0,9764 (σd = 2,0)

y = 1509,7x0,5191
2
R = 0,8867 (σd = 0,7)

2

1000
σd = 0,7 kgf/cm2
σd = 1,0 kgf/cm2
σd = 1,5 kgf/cm2
σd = 2,0 kgf/cm2

0,4887

y = 1304,6x
2
R = 0,9374 (σd = 1,0)
100
0,1

1

Tensão de confinamento (kgf/cm2)

10

Figura 6.13 Módulo de Resiliência do ART-2c #0,60
A título de comparação entre eles, escolhendo-se as tensões σd igual a 200 kPa, e σ3
igual a 100 kPa, define-se uma taxa de tensões σ1 / σ3 de 3, que poderia ocorrer em
uma camada de base de pavimento (veja item 6.5.5). Neste caso de tensões, os
valores dos módulos de resiliência dos três agregados são os apresentados na tabela
seguinte. As densidades correspondentes foram ART-1 = 1,56 g/cm3; ART-2i = 1,61
g/cm3; ART-2c#0,6 = 1,46 g/cm3.
Tabela 6-3 Alguns valores de MR para o ART-1, ART-2i, e ART-2c*
Material:
ART-1
ART-2i
ART-2c #0,6
MR (MPa)
105,3
151,6
122,6
* Valores obtidos dos gráficos para as tensões σd igual a 200 e σ3 igual a 100 kPa.
Os resultados do MR do ART podem ser considerados baixos para utilização em
camadas de base, o que poderia provocar um alto nível de deformações resilientes,
com conseqüências negativas para a camada de revestimento, como o trincamento e
encurtamento da vida de serviço. Dados de Bernucci (1995) e Carvalho et al., (1996),
por exemplo, apontam valores médios de módulo de resiliência de solos lateríticos
compactados que ocorrem com freqüência em camadas de pavimentos do Estado de
SP, para camadas de base de materiais granulares, variando de 150 a 350 MPa, e para
camada de sub-base de 100 a 350 MPa. Nunes; Bridges; Dawson (1995) afirmam
que é esperado de um material granular sem ligante um valor de módulo de
resiliência acima de 200 MPa.
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Após a execução do ensaio do MR do ART-1, o corpo-de-prova foi destorroado em
água, lavado sobre as peneiras, e após secagem determinou-se a distribuição
granulométrica (Figura 6.14). A distribuição granulométrica neste ensaio foi
restringida às frações 0,425/12,5mm, para possibilitar a comparação com o mesmo
ensaio realizado com a mistura de ART-1 com solo (veja Figura 6.18).

% que passa (%)

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DO ART-1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,01

ART antes da compactação
ART após o MR

0,1

1
10
Peneiras aberturas em (mm)

100

Figura 6.14 Distribuição granulométrica do ART-1 antes e após a compactação e
ensaio do Módulo de Resiliência
Verificou-se que o ART apresentou quebra dos grãos após a compactação e o ensaio
do Módulo de resiliência (MR).
6.3.2 Análise dos resultados do ART

Os resultados dos ensaios utilizando a metodologia tradicional mostraram que o ART
apresenta boa resistência mecânica (CBR) e baixa expansão por umidade.
Os resultados dos ensaios de compactação evidenciaram certa dificuldade de se
precisar o teor ótimo de umidade e a máxima massa específica aparente seca, ou seja,
variabilidade dos resultados, o que se revela uma característica negativa para seu
controle no campo.
A análise da distribuição granulométrica antes e após a compactação mostrou que o
ART se quebra mais quanto maior for a energia.
Os resultados dos ensaios da metodologia MCT mostraram que não foi possível
definir o MCV para o ART, ou seja, o material não apresenta a estabilização da
deformabilidade, aceitando indefinidamente a compactação (ou densificação) em
níveis de energia correlatos com as energias de compactação no campo.
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O valor do Módulo de resiliência, nas várias tensões, foi considerado médio a baixo e
esta característica pode resultar em baixa durabilidade do pavimento, devido à
resposta muito resiliente do material (grandes deformações resilientes) que poderia
levar ao trincamento da camada de revestimento asfáltico por fadiga. Esta é uma
deficiência que deve ser equacionada para o aproveitamento deste material. A
deformação permanente que será tratada no item 6.5.5, a principio uma grande
preocupação, mostrou que em baixos níveis de tensão se estabiliza, devendo então os
projetistas levarem em consideração esta limitação do material.
Em virtude desses resultados, a mistura do ART com solo da região onde ele é
gerado, foi a alternativa escolhida para melhorar a resposta resiliente e também os
deslocamentos permanentes. Esta escolha foi adotada por se constituir em solução
que utiliza os recursos disponíveis no local e tecnologia construtiva conhecida.
Esta escolha foi baseada na premissa de que com a mistura os vazios do agregado
serão preenchidos com o solo, aumentando o número de pontos de contato dos grãos
do agregado, com os benefícios decorrentes.
6.4

Estudos visando à estabilização mecânica do ART com solo da região

Ao identificar que o ART apresenta quebra com a aplicação da compactação,
estabeleceu-se como hipótese para seu emprego, uma condição tal que eliminasse ou
diminuísse a quebra dos grãos. Em virtude da caracterização intrínseca do ART ter
indicado que se trata de um material com características de resistência comparáveis a
algumas rochas naturais, conjeturou-se que ele se quebra em virtude do formato dos
grãos e do esqueleto formado pelo conjunto de grãos.
Em primeira instância, poderia se pensar em melhorar a distribuição granulométrica,
o que levaria a uma mistura mais compacta, com mais pontos de contato entre os
grãos, conseqüentemente com melhor distribuição de tensões, melhorando a
resistência do conjunto. No entanto, para as três distribuições granulométricas
utilizadas nos experimentos, observou-se quebra dos grãos, indicando a necessidade
de também melhorar o formato dos grãos.
Entretanto isso demandaria custos adicionais em uma central de britagem, o que não
é o objetivo proposto. A intenção aqui é utilizar o agregado da forma como ele sai do
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britador, sem processamento adicional. Imagina-se, por outro lado que, como o ART
se quebra com a compactação, talvez seja possível fazer a operação de produção de
agregado durante a própria fase construtiva da camada na pista, com os
equipamentos da construção, mas isso deve ser investigado.
Desta forma optou-se em utilizar este agregado em mistura com solos, pois são
materiais tradicionalmente utilizados nas rodovias, são abundantes, de baixo custo,
os procedimentos de execução são bem conhecidos, enfim, seria uma mistura soloagregado nos moldes do que já se emprega em pavimentos. A hipótese é que
utilizando o ART em misturas com solos, ele não mais se quebraria, o que
preservaria sua distribuição granulométrica e melhoraria sua estabilidade mecânica.
A expectativa com a mistura do ART com solo era de aumento no valor do módulo
de resiliência para potencializá-lo para emprego em camadas de base de pavimentos.
Escolheram-se dois solos, de características diferentes, de ocorrência na área de
abrangência do município de Uberlândia. Esta escolha se deveu à facilidade de
obtenção destes materiais.
O solo arenoso foi obtido da CMC-Brasil, empresa especializada em execução de
pavimentos urbanos e rodoviários, sediada em Uberlândia e com experiência de
obras em várias regiões do país. A amostra de solo recebida era originária do Bairro
São Francisco, em Uberlândia, local que se executava em obras de pavimentação, e
já estava classificada pelos procedimentos tradicionais. Este tipo de solo é muito
usado regionalmente na execução de pavimentos, segundo esta empresa.
O solo argiloso foi obtido de um corte do terreno natural no Bairro Santo Antônio,
em Uberlândia, e foi caracterizado no Laboratório de Geotecnia da FECIV-UFU.
Em seguida realizou-se a caracterização MCT e os ensaios pelo método da Pastilha
dos dois solos no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação - LTP/USP.
6.4.1 Classificação dos solos utilizados

As metodologias aqui apresentadas, de análise dos solos para uso em pavimentação,
foram adotadas para a classificação dos solos utilizados nos experimentos, sem a
pretensão de discutí-las ou analisá-las.
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Resumidamente, o sistema da HRB (Hightway Research Board) leva em
consideração a porcentagem passante na peneira de malha nº 200 (0,075mm) para
classificar em grupos (granulares com % passante ≤ 35%; siltosos e argilosos >
35%). O grupo dos granulares inclui as classificações A-1, A-2 e A-3; o grupo dos
siltosos e argilosos A-4, A-5, A-6, e A-7. Especifica também o limite da
porcentagem que passa nas peneiras de malha nº 10 (2,0mm), nº 40 (0,42mm). Leva
em conta o Limite de Liquidez e o Índice de Plasticidade para os sub-grupos.
Determina o Índice de Grupo, calculado com expressões definidas em função da
porcentagem que passa na peneira nº 200, no LL, e IP. E ainda qualifica o
comportamento previsto do solo em duas categorias (excelente a bom, e regular a
mau). Para melhor compreensão desta metodologia deve-se consultar, por exemplo,
Senço (1997), Pinto (2000), entre outros.
A metodologia MCT (NOGAMI; VILLIBOR, 1995), baseia-se na determinação de
propriedades mecânicas e hidráulicas em corpos-de-prova compactados de
dimensões reduzidas (diâmetro e altura iguais a 50mm) com o procedimento MCVMoisture Condition Value (proposto por Parson em 1976). Os corpos-de-prova

obtidos são submetidos ao ensaio de “Perda de Massa por Imersão em água”, e
obtêm-se coeficientes que permitem classificar os solos tropicais. A compactação
seguindo essa metodologia se diferencia do ensaio de compactação (também
denominado ensaio de Proctor) tradicional por utilizar várias energias de
compactação, obtendo-se uma família de curvas de compactação denominadas
curvas de deformabilidade ou de Mini-MCV, de onde se obtém os parâmetros da
classificação. Esta metodologia exige um bom treinamento técnico para sua execução
e interpretação dos resultados e para sua melhor compreensão deve-se consultar
Nogami e Villibor (1995).
Objetivando adequar a classificação MCT para estudos geotécnicos preliminares,
procurou-se desenvolver métodos expeditos de identificação dos diversos grupos da
mesma surgindo o método visual e tátil das pastilhas proposto por Nogami e Villibor
(1994) e modificado por Godoy et al (1997).
Apresentam-se então os resultados para os dois solos utilizados nos experimentos.
Na Tabela 6-4 a classificação MCT. Na tabela Tabela 6-5 as características e a
classificação HRB (Hightway Research Board). E o resumo dos resultados dos
ensaios pelo método da Pastilha está apresentado no Anexo J.
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Tabela 6-4 Classificação pelo Método MCT
Material
Parâmetros do MCT
Solo Argiloso
c’ = 2,30; Pi’ = 60%; d’ = 80; e’ = 0,95
Solo Arenoso
c’ = 0,92; Pi’ = 85%; d’ = 44; e’ = 1,09

Classificação MCT
LG’
LA’ / NA’

A classificação LG’ representa um solo argiloso laterítico; a classificação LA’/NA’
representa um solo arenoso na transição entre laterítico e não laterítico (NOGAMI;
VILLIBOR, 2000).
Tabela 6-5 Características dos solos utilizados
Ensaios/Classificação*
Solo Argiloso
Solo Arenoso
Limite de Liquidez
42,2
19,6
Limite de Plasticidade
29,5
15,3
Índice de Plasticidade
12,7
4,3
3
Massa específica dos sólidos (g/cm )
2,755
2,74
Granulometria
% que passa
% que passa
(massa)
(massa)
Nº peneira
(mm)
4
4,76
100
100
10
2,00
99,86
98,9
16
1,19
99,71
97,96
30
0,59
98,39
96,03
40
0,42
93,37
91,33
60
0,25
81,91
77,41
100
0,149
71,19
48,48
200
0,074
67,35
26,75
Classificação HRB
A 7-6
A-2-4
* A metodologia empregada está indicada no Anexo F.
A classificação A-2-4 representa um solo que se enquadra predominantemente em
pedregulho e areia siltosa ou argilosa, com provável bom comportamento como camada
de pavimento. A classificação A-7-6 representa um solo argiloso, com comportamento
regular a mau, segundo o sistema de classificação H.R.B. (SENÇO, 1997).
A tabela seguinte apresenta os resultados dos ensaios de compactação, CBR e massa
unitária dos solos utilizados.
Tabela 6-6 Resultados da compactação, CBR e M. Unitária dos solos
M.E.A.S.*
Solo
Hótima(%) CBRHmold. CBRimerso CBRImerso/Hmold.
Argiloso
25,8
7%
6,7%
96%
1,51 (g/cm3)
Arenoso
10,5
61%
31%
51%
1,99 (g/cm3)
* Massa especifica aparente seca compactada. Os dados da tabela se referem a
compactação na energia Intermediária do Proctor.
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Outra determinação realizada com os dois solos foi a massa unitária, com o objetivo
de calcular a porosidade do material solto. Os valores obtidos foram: 1,078 g/cm3
para o argiloso e 1,35 g/cm3 para o arenoso. As porosidades respectivas foram
60,1%, e 50,7%.
6.5

Estudo da mistura do ART com solo local

Em virtude da não aplicabilidade da estabilização granulométrica tradicional para
estabelecer misturas de ART com solos (conforme discutido no item 4.7.1.1, p.87),
desenvolveu-se um procedimento inovador de dosagem dessas misturas baseado no
conceito de porosidade do agregado.
A hipótese para este procedimento é que se o solo ocupar os vazios entre os grãos do
agregado, os pontos de contato nas partículas aumentarão distribuindo melhor as
tensões, que antes provocavam a quebra, seja por concentração de tensão, seja por
esforços de tração originados por falta de apoio para os grãos. Atingindo esta nova
configuração, os grãos do agregado podem receber e transmitir os esforços
mecânicos sem apresentar deslocamentos provocados pela quebra.
A porosidade do agregado é função da sua massa unitária e massa específica e já foi
determinada no capítulo 5.4.5, p.146.
Segundo esta hipótese considerada, a quantidade aproximada de solo que permitiria a
maior compacidade seria, então, para o ART-1 de 41%, para o ART-2i de 31% e
para o ART-2c de 36,6%.
O estudo experimental foi estabelecido para verificar a validade deste pressuposto
conforme a seqüência a seguir.
Misturas volumétricas foram estabelecidas para proporções variando de 100% de
ART e 0% de solo, até 100% de solo e 0% de ART.
Após tentativa de modelagem através de prensagem e também por compactação no
cilindro pequeno de Proctor, optou-se por adotar o estudo utilizando o cilindro
grande. Desta forma, o volume total de referência (volume da mistura) foi o do
cilindro grande de Proctor, considerando para o volume projetado (Vprj) um
acréscimo de 1,5 cm na altura. Este acréscimo na altura foi definido após diversas
tentativas com outros valores e verificado ser adequado para a compactação das
misturas, permitindo o acabamento do corpo-de-prova no cilindro.
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Com o volume projetado inicial da mistura, determinou-se o volume de cada
material, segundo o percentual estabelecido, variando de 0 a 100%.
As massas secas correspondentes foram calculadas utilizando-se as massas
específicas aparentes secas de cada componente, determinadas na curva de
compactação na mesma energia.
A umidade de cada material para a mistura foi a ótima, também determinada no
ensaio de compactação na energia adotada. Foram determinadas as umidades
higroscópicas antes de proceder as misturas e acrescentada a quantidade de água
necessária para o teor ótimo de cada material. Após fazer as misturas deixavam-nas
protegidas contra perda de umidade por cerca de 4 horas para uniformizar o teor de
umidade.
As misturas foram compactadas na energia Intermediária obtendo-se então a massa
específica aparente seca com os dados da compactação. Com as massas específicas
determinaram-se os Volumes Obtidos (Vob) das misturas, considerando-se as massas
secas inicialmente estabelecidas para a compactação.
A divisão entre o Vob e o Volume Projetado (Vprj) relacionada com a porcentagem de
ART na mistura foi demonstrada graficamente e permitiu determinar a porcentagem
de agregado que proporciona a maior compacidade. Os gráficos seguintes resumem
os resultados obtidos nos ensaios com ART-1, ART-2i, e ART-2c.

Compactação de Misturas de ART-1 + Solo Arenoso

Vol. obtido / Vol. projetado

0,945
y = 3,1763E-05x2 - 3,7093E-03x + 1,0195E+00
R2 = 9,2707E-01

0,940
0,935
0,930
0,925
0,920
0,915
0,910

58,4 %

0,905
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ART-1: % do volume compactado

Figura 6.15. Modelagem da mistura de ART-1 com solo arenoso
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Vol. obtido / Vol. projetado

ART-1 + Solo Argiloso
0,960
0,950

y = 8E-05x2 - 0,0097x + 1,1971
2
R = 0,9771

0,940
0,930
0,920
0,910
0,900
0,890

60,6 %
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ART-1: % do volume compactado

Figura 6.16. Modelagem da mistura de ART-1 com solo argiloso
Os resultados obtidos nestas duas séries foram analisados por regressão polinomial
com boa correlação. Os valores indicam haver uma correspondência entre a
quantidade em volume de solo compactado e a porosidade do agregado (p = 41,4%).
O estudo é experimental, mas raciocinando em termos de quantidade de partículas
sólidas que “cabem” na mistura, pode-se aceitar que, a porosidade de um agregado
expressa a quantidade de vazios (ou de sólidos, que é complementar) definida a partir
de sua massa unitária -que engloba o formato dos grãos e a distribuição
granulométrica - e sua massa específica. Desta forma, agregados com massas
unitárias diferentes ocupam volumes distintos na mistura, conseqüentemente a
quantidade de solo que preenche os vazios entre os grãos será diferente.
Observa-se uma pequena diferença entre o percentual com solo argiloso e arenoso, e
isto pode estar relacionado com a superposição das frações granulométricas do solo
com o agregado.
Com os resultados das massas específicas aparentes secas obtidos, e as massas
específicas ponderadas dos materiais determinaram-se as porosidades para cada
percentual de mistura, na figura seguinte ilustram-se os resultados.

POROSIDADE (%)

188

46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

POROSIDADE DAS MISTURAS COMPACTADAS
ART-1 +S. ARENOSO
ART-1 +S. ARGILOSO

2

y = 0,01x - 1,4371x + 71,13
2
R = 0,9886

mín. = 71%
2

y = 0,0047x - 0,6295x + 35,684
2
R = 0,9985

0

10

20

30

40

mín. = 67%

50

60

70

80

90

100

% DE ART-1

Figura 6.17 Porosidade das misturas compactadas de ART-1 com solo
Observa-se que a porosidade das misturas compactadas cai com o aumento de ART,
o que era de se esperar. Observa-se que, o menor valor percentual da porosidade
compactada não coincide a

porosidade do agregado, creditando-se

este

comportamento ao efeito da quebra dos grãos do ART à medida que a quantidade de
solo não preenche os seus vazios (porosidade). É possível que isso ocorra e haja um
rearranjo das partículas menores (quebradas) ocupando melhor os espaços vazios.
Para observar a ocorrência de quebra dos grãos do ART-1 quando utilizado em
misturas determinaram-se a distribuição granulométrica antes e após a compactação
das misturas 59% de ART-1/41% de solo (esta representando a condição de igualar o
volume de solo com a porosidade do agregado) e outra 80% de ART-1, com 20% de
solo, ou seja, uma quantidade de solo aquém daquela necessária para igualar com a
porosidade do ART-1.
O resultados obtidos estão na figura seguinte mostrando que, quando a quantidade de
solo na mistura é menor do que o valor da porosidade ocorreu quebra dos grãos.
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Figura 6.18 Granulometria do ART: Antes e após a compactação de suas Misturas
em proporções diferentes
Esta análise da porosidade da mistura compactada pode levar à dúvida quanto ao teor
ideal de solo para garantir o melhor desempenho mecânico da mistura. Para este
objetivo, novos estudos devem ser realizados para aprimorar o método proposto.
Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados das misturas de ART-2i com os
dois solos. Verifica-se que o valor que representa o menor volume compactado (mais
baixo valor da relação Vob/Vproj), praticamente coincide com porosidade deste
agregado que é de 31,1%.
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ART-2i + Solo arenoso
(p = 31,4%; h = 21%; MEAS = 1,61)
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Figura 6.19. Modelagem da mistura de ART-2 i com solo arenoso
Mistura: ART-2i + Solo argiloso
(p = 31,4%; h = 21%; MEAS = 1,61)
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Figura 6.20. Modelagem da mistura ART-2i com solo argiloso

Vol. obtido / Vol.
projetado

Misturas de ART-2c + Solo Arenoso
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92
0,91

y = 8E-05x2 - 0,01x + 1,2284
R2 = 0,9239

62,5%
40

50

60

70

80

ART-2c: % do volume compactado

Figura 6.21. Modelagem da mistura ART-2c com solo arenoso
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Misturas de ART-2c + Solo Argiloso
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Figura 6.22. Modelagem da mistura ART-2c com solo argiloso
Os resultados das misturas com o ART-2c, que tem porosidade igual a 36,6%
também mostraram boa correspondência com a mais baixa relação entre os volumes
obtido e projetado.
A Figura 6.23 ilustra a variação da porosidade da mistura compactada. Verifica-se
que neste caso também não coincide a menor porcentagem da porosidade da mistura
compactada com a porosidade do agregado. Aqui os finos são os dos solos, sem
superposição de frações abaixo de 0,6mm. O comportamento é complexo para ser
esgotado neste trabalho e sugere-se sua continuidade para aprimorar o método proposto.
No entanto, estima-se da mesma forma que a partir do momento em que a quantidade
de solo não é mais suficiente para preencher os vazios do ART, o resultado é
dependente da quebra dos grãos do agregado.
POROSIDADE DAS MISTURAS COMPACTADAS
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Figura 6.23 Variação da porosidade das misturas de ART-2c compactadas
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Os resultados obtidos evidenciam existir uma boa relação entre a porosidade do
agregado e a porcentagem da participação do solo compactado no volume da mistura
para obter o menor volume compactado, vale dizer, a situação em que há mais
contatos entre os grãos.
Na mistura com ART-1, a porcentagem de solo que permitiu a maior compacidade
praticamente coincide com a porosidade deste agregado que é de 41%. Para a mistura
com solo argiloso o percentual foi de 39,4%; para a mistura com solo arenoso foi de
41,6%.
A boa correlação também se repete para a mistura com ART-2i, cuja porosidade é
igual a 31%. Para a mistura com solo argiloso o percentual de solo foi de 31,4% e
com o solo arenoso foi de 31,7%.
No caso da mistura com ART-2c, cuja porosidade é igual a 36,6%, para a mistura
com os dois tipos de solos o percentual de solo foi o mesmo, igual a 37,5%.
Pode-se inferir destes resultados que à medida que o agregado não apresenta finos,
no caso estudado aqueles representados pela fração que passa na peneira de malha
0,60 mm, a correlação com a porosidade do agregado é bem mais próxima para os
dois solos. Quando há superposição de frações granulométricas as relações se
alteram mais conforme os solo utilizado.
O agregado ART-2c não apresenta fração granulométrica abaixo da peneira 0,60
mm, portanto, os finos da mistura com este agregado serão os do solo. O que não
ocorre quando se usam os agregados com distribuição granulométrica abrangendo as
frações finas.
A razão para estes ajustes pode estar também na consideração do fator pó, discutido
no capítulo 3, segundo Yoder e Wictzaks (1975), que correlaciona a porcentagem
que passa na peneira 0,075 mm com a porcentagem que passa na peneira 0,60 mm. É
uma pesquisa que pode ser implementada para associar com a metodologia de
dosagem proposta.
Pode-se concluir que a metodologia apresentada para otimizar as misturas destes
agregados com solos, é factível e representa um grande facilitador quando em uma
única propriedade, a porosidade do agregado, engloba os efeitos da granulometria,
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formato dos grãos, e diferenças de densidade, o que não seria possível com os
métodos tradicionais de estabilização de misturas (DIAS et al., 2004).
Não obstante, os efeitos dos finos sobre a mistura devem ser mais bem estudados
tanto para a obtenção da melhor compacidade como para garantir a maior resistência
mecânica. Os percentuais de finos sugeridos pelos pesquisadores mencionados
poderiam ser, adotados provisoriamente enquanto não se dispõem de resultados
atuais de pesquisas. Ressalta-se que relacionar as propriedades físicas analisadas com
o desempenho mecânico das misturas compactadas é uma tarefa extremamente
complexa, segundo Yoder (1975).
Após obter o percentual de solo (ou de ART) que permite atingir a melhor
compacidade, foi verificada a variação da compacidade com a alteração do teor de
umidade dos materiais, ou seja, a curva de compactação da mistura na proporção
definida. Observou-se que a melhor compacidade é obtida para teores abaixo da
umidade ótima utilizada no estudo de modelagem (Figura 6.24). O mesmo ocorreu
com a massa específica aparente seca (Figura 6.25).

V.Obtido/V.Projet.

Mistura ART-2c (63) / Solo (37)
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Figura 6.24. Variação da compacidade da mistura dosada com o teor de umidade
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Figura 6.25. Variação da massa específica aparente seca da mistura dosada com o
teor de umidade
6.5.1 Conclusões

A metodologia utilizada para a dosagem da mistura de ART com solo correlacionou
a quantidade de solo compactado a ser utilizada com a porosidade do agregado.
Observa-se que os resultados obtidos mostram boa correlação e permitem vislumbrar
um método alternativo de dosagem de solo-agregado, que deve ser aprimorado e
associado a outras exigências como, por exemplo, estabelecer correspondência com o
teor de finos que interfere nas propriedades mecânicas da mistura quando afasta os
grãos maiores.
O volume compactado deve ser ocupado pelo agregado e pelo solo na melhor
compacidade. A metodologia estabelecida considera que do volume total, a parte que
cabe ao solo compactado é em porcentagem aproximadamente igual à porosidade do
agregado, ou seja, o solo deve ocupar os vazios intergranulares. Por sua vez, o
agregado deve ocupar o volume restante, e para que isso ocorra, ele deve ser
compactado, pois a mistura não é plástica que permita mobilidade aos grãos, nem é
possível que seja assim, pois o teor de umidade obtido na curva de compactação
confere um estado de mistura no ponto de “farofa”.
Unindo, então os conceitos empregados na tecnologia do concreto -massa unitária,
porosidade-, com aqueles empregados na mecânica dos solos aplicada à
pavimentação, conseguiram-se idealizar este procedimento que supomos pode
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revolucionar as metodologias de dosagem a partir de então, particularmente no caso
de mistura de materiais com massa específica aparente do grão muito diferentes.
Embora não se possa garantir que este método desenvolvido defina o melhor
desempenho físico mecânico da mistura, não se pode ignorar que ele permite obter o
menor volume compactado, o que é desejável para garantir bom entrosamento e
aumento do número de pontos de contato entre os grãos. Este era um objetivo que se
desejava para o caso do ART para evitar a quebra.
Já a avaliação da variação da porosidade compactada neste estudo, mostrou que,
embora ela continue caindo com o aumento do agregado na mistura –e isso é o
esperado, pois o solo apresenta valor muito maior da porosidade compactada do que
o ART-, o aumento da quantidade deste agregado em percentuais elevados não é
desejável, pois ele se quebra com a aplicação da energia, e o seu módulo de
resiliência é baixo.
Concluiu-se que o percentual de solo compactado, que deve ser acrescentado à
mistura, deve ser aproximadamente igual à porosidade do agregado, ou levemente
abaixo dela, permitindo obter a relação mais baixa entre o volume obtido e o volume
projetado, ou seja, o menor volume compactado.
No item seguinte apresenta-se um resumo da metodologia desenvolvida para
otimizar as misturas de solo-ART.
6.5.2 Metodologia para otimização do volume compactado da mistura de soloagregado – Resumo

A

partir

dos

resultados

obtidos

experimentalmente,

estabeleceram-se

os

procedimentos seqüenciais para obtenção de uma mistura compactada otimizada de
ART com solo, conforme os itens a seguir.
6.5.2.1 Amostra de agregado e solo para ensaio
Utilizar o método da pilha estendida para formar a amostra dos materiais, isto foi
demonstrado ser necessário para evitar segregação.
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6.5.2.2 Determinação da absorção e da massa específica aparente do agregado
Utilizar o método desenvolvido para a determinação da absorção na condição
saturado superfície seca (DIAS; AGOPYAN, 2004), pois os métodos conhecidos não
permitem obtê-la para agregados porosos.
Utilizar o método da balança hidrostática, com o agregado na condição saturado para
determinar a massa específica aparente seca do agregado.
6.5.2.3 Determinar a massa unitária no estado solto e a porosidade do agregado
Utilizar os métodos normatizados para agregados para a determinação da massa
unitária.
Determinar a porosidade do agregado pela relação entre a massa unitária e a massa
específica aparente.
6.5.2.4 Determinar a curva de compactação
Utilizar os métodos normatizados para determinar a curva de compactação do
agregado e do solo, na energia estabelecida.
Obtém-se então a massa específica aparente compactada seca e a umidade ótima de
compactação de cada material.
6.5.2.5 Preparar a mistura
O preparo da mistura será feito considerando que a porcentagem de solo no volume
compactado será igual a porosidade do agregado e o complemento até 100% será a
porcentagem de agregado.
Para um volume estabelecido para a mistura determinam-se, então, o volume de
agregado e de solo.
Com o volume conhecido, utilizam-se as massas específicas aparentes secas
compactadas de cada material para determinar a massa seca de cada um.
6.5.2.6 Determinar a curva de compactação da mistura
Misturam-se os dois materiais até completa homogeneização e acrescentam-se a água
para definir os pontos da curva de compactação. O procedimento inicial pode levar
em consideração a umidade ótima estabelecida para os materiais anteriormente.
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Misturam-se os dois materiais até completa homogeneização deixando em repouso a
mistura para uniformizá-la.
Utilizar os métodos normatizados para determinar a curva de compactação da
mistura, na energia estabelecida.
Obtém-se então a massa específica aparente compactada seca e a umidade ótima de
compactação da mistura com volume otimizado.
6.5.3 CBR das misturas de ART com solo

As misturas foram preparadas e compactadas com o teor de umidade ótimo de cada
material, ART, solo argiloso, e solo arenoso, nas proporções estabelecidas na
metodologia proposta (Dias et al., 2004).
Tabela 6-7 Resumo das características das misturas ensaiadas
mistura
discriminação
ART-2i
ART com granulometria integral, passante na # 12,5mm, sem
escalpo.
ART-2 c/#0,6
ART-2 passante na # 12,5mm e retido na # 0,6mm.
ART-2 c/#2,0
ART-2 passante na # 12,5mm e retido na # 2,0mm.
Como era de se esperar, o resultado do CBR, quando se mistura solo ao agregado foi
menor do que aquele obtido em corpos-de-prova constituídos somente de agregados,
pelas razões conhecidas (YODER, 1975; SANTANA, 1983; NOGAMI; VILLIBOR,
1995, BARROS, 1995). Não é intenção aqui estabelecer um estudo das variações dos
valores do CBR com as alterações na distribuição granulométrica, mas observa-se na
Figura 6.26 que os valores mais altos foram obtidos quando o ART sofreu escalpo
das frações mais finas.
A série com escalpo do ART-2i na peneira de 2,0mm foi misturada com solo arenoso
e foi ensaiada sem imersão, ou seja, na umidade de moldagem; as outras duas séries
(ART-2i, e ART-2c na peneira de malha 0,60mm) foram ensaiadas após imersão de 4
dias.
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Figura 6.26 CBR das misturas de ART com solos
Já a Figura 6.27, mostra a variação do CBR com o teor de umidade para uma mistura
especificamente, ou seja, no caso mistura do ART-2c/#0,6 (cortado na peneira #
0,60mm). Para este material a mistura que otimiza o volume compactado é aquela
que conta com 63% de ART-2c, mais 37% de solo (arenoso, ou argiloso).
Verifica-se que o CBR cresce, como era de se esperar, com teor de umidade abaixo
da umidade ótima da modelagem.
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Figura 6.27 Massa específica aparente seca das misturas de ART-2c#0,6 com solo
argiloso e arenoso × teor de umidade de moldagem
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Figura 6.28. CBR das misturas de ART-2c#0,6 com solo argiloso e arenoso × teor
de umidade de moldagem
Os valores obtidos, longe de se querer estabelecer um critério de aceitação para as
misturas, atendem completamente a exigência para sub-base, e alguns até a exigência
para base de pavimentos. Por outro lado, já foi aqui tratado que o valor do CBR, nos
tempos atuais, não deve ser considerado como uma limitação final ao uso do
material, as propriedades resilientes e as deformações permanentes devem ser
preponderantes.
6.5.4 Módulo de Resiliência das misturas

As misturas estabelecidas para ART-1 e ART-2c foram as escolhidas para os ensaios.
O ART-1 foi escolhido por apresentar a maior porosidade e o mais baixo valor do
módulo de resiliência. O ART-2c por que apresentava distribuição granulométrica
bem distinta dos outros dois. Essas misturas foram preparadas da mesma forma e
submetidas ao ensaio de determinação do Módulo de Resiliência cujos resultados são
apresentados nas figuras seguintes. Os ensaios foram realizados no Laboratório de
Tecnologia de Pavimentação (LTP) do PTR-USP.
Para facilitar a análise dos resultados, eles foram agrupados juntamente com os
resultados dos agregados individualmente, nas figuras Figura 6.33 e Figura 6.34, a
seguir.
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Figura 6.29. Módulo de resiliência da mistura ART-1 + solo arenoso
Ensaio de MR (ART-1 + solo argiloso)
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Figura 6.30. Módulo de resiliência da mistura ART-1 + solo argiloso
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ENSAIO DE MR (ART-2c + solo argiloso
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Figura 6.31 Módulo de resiliência da mistura ART-2c + solo argiloso

ENSAIO DE MR (ART-2c + solo arenoso)
10000
y = 2795,8x0,7828
R = 0,9946 (σ d = 0,7)

Mr (kgf/cm2)

2

1000
0,7133

y = 2222,1x
R2 = 0,9813 (σ d =2,0)

σ d = 0,7 kgf/cm2
σ d = 1,0 kgf/cm2
σ d = 1,5 kgf/cm2
σ d = 2,0 kgf/cm2

100
0,1

1

Tensão de confinamento (kgf/cm2)

10

Figura 6.32. Módulo de resiliência da mistura ART-2c + solo arenoso
Verifica-se um ganho substancial no valor do módulo de resiliência das misturas
comparativamente com os agregados isoladamente. Os resultados obtidos indicam
haver também, uma relação da porosidade do agregado com o valor do MR, como
pode ser observado na figura seguinte.
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Figura 6.33. Valores do MR do ART e misturas x porosidade do ART
Estes valores de MR indicados na Figura 6.33 foram aqueles obtidos para tensão de
confinamento e tensão desvio de 1,0 MPa, a título de referência. Mas a
correspondência também ocorre para os outros níveis de tensão.
Ainda nesta figura, verifica-se o valor de 1156 kgf/cm2, obtido para o MR da mistura
de ART-1 com 20% de solo, ao invés dos 41% obtidos na metodologia de dosagem.
Ou seja, com quantidade insuficiente de solo, o ganho no valor do MR foi muito
pequeno (17% de ganho, veja a figura 6.34) para ser considerado um melhoramento
do material.
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Figura 6.34 Ganho no MR das misturas em relação ao MR do ART-1
A variação da porosidade destes agregados foi proporcionada primeiro, pela distinta
britagem realizada, para o ART-1 foi utilizado o britador cônico, e para o ART-2 o
britador primário de mandíbulas (com mudanças na distribuição granulométrica, no
entanto, o índice de forma pouco mudou, e o formato visual dos agregados se
manteve). E posteriormente, pela variação da faixa de distribuição granulométrica
adotada para o ART-2c. Observa-se que a redução da porosidade de 41% (ART-1)
para 36,6% (ART-2c) proporcionou um aumento de 31% no valor do MR nas
mesmas condições de tensões de ensaio. Já a redução da porosidade de 41% (ART-1)
para 31% (ART-2i) levou a um aumento de 74% no valor do módulo de resiliência.
Uma redução da porosidade abaixo de 31% deve ser muito difícil de se obter para um
agregado (veja item 4.7.2) sem controles rigorosos na produção e classificação do
agregado, o que talvez tornasse o processo muito caro. Além disso, o valor do
módulo de resiliência obtido neste nível de porosidade ainda pode ser considerado
baixo para aplicação em camadas de pavimento, Nunes; Bridges; Dawson (1996)
sugerem que um valor acima de 200 MPa deve ser esperado de um material granular
convencional de rocha britada sem ligante. Corroboram nesse sentido também os
dados de Bernucci (1995).
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Em princípio, então, a redução da porosidade do ART, possivelmente através de
ajustamentos na britagem, não parece ser uma boa medida neste caso, pois
demandaria investimentos adicionais –técnicos e financeiros- no sistema de britagem
para melhorar o formato dos grãos e a distribuição granulométrica para esse fim. Por
outro lado, estima-se que com o processamento adicional, sempre serão geradas mais
partículas finas no agregado, o que também para o uso em pavimento é indesejável.
Por outro lado os valores obtidos com as misturas otimizadas com solos, pelo método
aqui apresentado, mostram ganho mais expressivo no valor do MR para o valor mais
alto da porosidade do agregado, indicando que a melhoria de desempenho pode ser
obtida pela mistura com solo, e esta constatação vem reforçar o método de
otimização de misturas, que não leva em consideração a distribuição granulométrica
e sim a porosidade do agregado.
6.5.5 Deformação permanente

O objetivo aqui foi caracterizar o comportamento do material em estudo em três
níveis de tensões diferentes conforme a linha de estudos de Werkmeister (2003).
Os materiais estudados foram o ART-1, mistura do ART-1 com solo argiloso, e
mistura do ART-1 com solo arenoso. Os níveis de tensões definidos no capítulo 4 são
os apresentados na tabela 6.8 a seguir. Os ensaios foram realizados no Laboratório de
Tecnologia de Pavimentação (LTP) do PTR-USP
Tabela 6-8 Nível de tensões para os ensaios do ART
Material ensaiado
σ3 (kPa) σd (kPa) σ1 (kPa) σ1/ σ3
Ensaio (1): ART-1 e Mistura
150
500
650
4,33
Ensaio (2): ART-1 e Mistura
100
300
400
4,0
Ensaio (3): ART-1
100
200
300
3,0
Os resultados do ensaio (1) com o ART-1, e com a mistura deste com solo argiloso,
mostra que existe, em determinado intervalo de número de ciclos, uma tendência
para a mistura em diminuir a taxa de crescimento da deformação permanente, mas
com a continuidade do carregamento, para número de ciclos elevados esta taxa volta
a crescer e tende a levar o material ao colapso, caracterizando um comportamento do
tipo B com tendência para o C (veja Figura 4.14 WERKMEISTER, 2003).
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O material nesta situação não está em shakedown, ou seja, não está estável. Em
contrapartida, o nível de tensões aplicadas é muito alto, acima das tensões médias em
uma camada de base conforme análise apresentada no item 4.7.6, p.117.
Deformação Específica Permanente Acumulada
corpo-de-prova 10cm x 20cm
3,0
2,5
2,0

εp (%)

σ1 = 650 kPa
σ3 = 150 kPa
σd = 500 kPa
σ1 / σ3 = 433

ART - 1 - 100%

1,5
1,0

ART - 1 + solo argiloso

0,5
0,0
10

100

1000

Número de Ciclos

10000

100000

Figura 6.35. Deformação permanente x nº de ciclos de carga (ensaio-1)
Nestes níveis elevados de tensão tanto o ART-1 quanto a mistura tendem ao colapso
com a repetição dos ciclos de carga.
Completando a análise do comportamento do material com relação à deformação
permanente, os ensaios executados nos outros níveis de tensões estabelecidos, agora
mais compatíveis com aqueles que podem ocorrer em uma camada de base de um
pavimento de baixo custo, permitem observar que em baixos níveis de tensões o
material estabiliza as deformações permanentes. A Figura 6.36, a seguir, resume os
resultados dos ensaios.
O ART-1 submetido ao ensaio (3), veja tensões na Tabela 6-8, apresentou
deformação permanente baixa, abaixo de 0,2% (ou 0,3 mm em uma camada de 15
cm de espessura) em 10000 ciclos de carregamento. A tendência de estabilização da
deformação permanente foi visível já a partir de 100 ciclos. Caso a metodologia de
Werkmeister et al.(2003) seja aplicável neste caso, o material estaria em shakedown.
Porém, neste nível de tensões o material apresentou um MR de 130,6 MPa, que como
foi visto anteriormente, é um valor relativamente baixo, que causa grandes
deformações resilientes.
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No ensaio (2), veja tensões na Tabela 6-8, tanto o ART-1, quanto a mistura,
apresentaram níveis deformação permanente em 10000 ciclos abaixo de 0,5% (ou
0,75 mm em uma camada de 15 cm). Por volta de 3000 ciclos apresentaram
aproximadamente 0,45% e a 5000 ciclos de carga, 0,49% de deformação permanente.
Fazendo a analogia com os dados de Werkmeister et al.(2003), a deformação
acumulada entre 3 e 5 mil ciclos seria da ordem de 0,4×10-3, estando caracterizado
um comportamento na faixa B (veja Figura 4.13 e Figura 4.14, p.116). Nestes níveis
de tensão os MR foram: do ART-1 = 121,5 MPa, que é um valor baixo; e da mistura
de ART-1 com solo SAFL = 221,2 MPa, que é um valor dentro das expectativas
encontradas nas referências consultadas (Bernucci, 1995; Nunes et al, 1996).

Figura 6.36 Resultados da Deformação Permanente
A conclusão que se chega é que, o ART pode estabilizar as deformações
permanentes em baixos níveis de tensão. Em níveis muito elevados tanto o agregado
quanto a mistura tendem ao colapso com a progressão dos ciclos de carregamento.
A mistura de solo indica uma discreta melhora na resposta da deformação
permanente, mas melhora muito o MR e isto é muito importante para minimizar as
deformações resilientes que podem levar a estrutura do pavimento a apresentar
ruptura por fadiga.
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7

CONCLUSÕES

Com os dados apresentados no Capítulo 3 relativo ao diagnóstico da fabricação de
telhas no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, ficou evidenciada a importância da
reciclagem para a sustentabilidade do setor produtivo de cerâmica vermelha,
permitindo visualizar importantes ganhos ambientais, sociais e até econômicos para a
região, conforme tratado no item 3.1038. Somente na região de Monte Carmelo
projeta-se a possibilidade de execução de 32 km de base de pavimentos de baixo
volume de tráfego por ano, empregando este material em mistura com solo laterítico,
isto sem contar com os estoques existentes.
Este trabalho mostrou as particularidades do agregado reciclado de telha de cerâmica
vermelha, evidenciando suas diferenças com relação aos materiais naturais
empregados em camadas de pavimentação. O agregado reciclado de telha-ART
apresenta comparativamente com os agregados de rochas naturais aqui citados,
absorção mais elevada (absorção do ART é 17%) e massa específica aparente dos
grãos mais baixa (ρ do ART é 1,81 g/cm3), valores médios obtidos.
Levando-se em conta somente os ensaios da metodologia tradicional empregada aos
materiais para pavimentação, não foi possível caracterizar adequadamente o ART. A
avaliação do material somente por esta metodologia poderia se constituir em risco
devido à quebra que as partículas apresentaram mediante os esforços de
compactação. Por outro lado, a variabilidade dos resultados nos ensaios de
compactação era uma característica negativa e indicava tratar-se de um
comportamento complexo de acordo com as conclusões apresentadas no Capítulo 6
item 6.2.439.
Embora o ART tenha apresentado resistência medida pelo CBR em níveis
compatíveis com o emprego em camadas de base ou sub-base (para o ART-2i, por
exemplo: na energia intermediária e condição imerso = 41%), a variabilidade dos
resultados deixa em dúvida o seu desempenho, e a constatação da quebra foi uma
grande preocupação, pois isso altera a distribuição granulométrica, aumentando os
finos, com conseqüências no comportamento do material.

38
39

Conclusões apresentadas por Dias; John; Cincotto (2001).
Estas considerações foram tratadas por Dias et al. (2001).

208

Dentre os ensaios tidos como índices de qualidade40, alguns mostraram ser altamente
importantes para a avaliação de agregados originados de cerâmica vermelha. O
ensaio de desgaste após fervura por identificar se o material foi calcinado o suficiente
para ser desidroxilado (dehidratado ou, ainda, desidratado), o que lhe confere
estabilidade química não voltando a se hidratando frente às condições atmosféricas.
E o ensaio de determinação do índice de degradação após o Proctor que indicou que
o material quebrava-se ao ser compactado. Estes dois ensaios devem ser utilizados
para a avaliação de agregados de mesma natureza do ART.
Os ensaios da metodologia MCT, particularmente o procedimento associado MidiMCV foi muito importante para conhecer o comportamento do ART sob a aplicação
de energias crescentes de compactação, a exemplo do que ocorreria no campo; neste
ensaio constatou-se que o material aceitava indefinidamente a compactação, dentro
dos limites de energia empregados, densificando à medida que recebia os golpes.
Confirmou-se também a variabilidade dos resultados da compactação e a quebra dos
grãos do agregado. A confirmação da quebra dos grãos veio de encontro à
experiência vivenciada em Monte Carmelo/MG, onde o emprego dos cacos de telhas
nos serviços de recuperação de estradas apresentou curta durabilidade, pois se
quebravam até se transformarem em pó17, p.51.
Analisando o conjunto dos resultados de caracterização intrínseca do material ART,
pôde-se concluir que o fenômeno da quebra dos grãos não ocorreu por deficiência do
material em si, mas sim por um conjunto de fatores ligados à distribuição
granulométrica e ao formato dos grãos, que formando um esqueleto característico
proporcionou a superação da resistência e conseqüentemente a quebra. Estas duas
características foram, aqui neste trabalho, tratadas em conjunto através do conceito
da porosidade do agregado que indica apresentar uma relação com a quebra
apresentada.
Analisando-se a opção de adequar a distribuição granulométrica do ART dentro dos
conceitos consagrados no meio técnico da pavimentação, concluiu-se em função dos
resultados do ensaio do índice de degradação após o Proctor e dos resultados de

40

Ensaios tidos como índices de qualidade conforme relação apresentada por IPR (1998).
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análise da distribuição granulométrica antes e após a compactação, que isoladamente
ela não seria a solução em virtude do formato lamelar e da angulosidade dos grãos.
Os ensaios de determinação do módulo de resiliência do ART-1 mostraram que a sua
resposta resiliente não é boa, apresentando grandes deformações ou baixo valor do
MR ( para σd = 200 kPa e σ3 = 100 kPa, o MR foi de 105,3 MPa), o que levaria a
estrutura do pavimento a perder desempenho rapidamente por fadiga, caso fosse
utilizado sem qualquer melhoria. Aqui se observou haver uma correspondência entre
a porosidade do agregado com o MR (por exemplo: o ART-1 com porosidade de 41%
apresentou o mais baixo valor do módulo, em oposição ao ART-2i, com 31% com o
maior valor do módulo, mas ainda baixo para camadas de pavimento mais
importantes). Tornou-se então preponderante melhorar os fundamentos de
deformabilidade resiliente do material para seu aproveitamento.
A opção adotada para melhorar o desempenho do ART foi sua mistura com solo.
Definiu-se como condição que o solo fosse classificado pela metodologia MCT como
laterítico, cujo histórico de sucesso em camadas de pavimentos é conhecido.
No entanto, as metodologias conhecidas para estabelecer misturas de solo-agregado
mostraram-se inadequadas para o caso, pois elas são baseadas em conceitos massivos
que são aplicáveis a materiais com massa específica dos grãos com valores próximos,
conforme demonstrado no Capítulo 4, na Figura 4.8, p.91. O estudo através da
consagrada metodologia da estabilização granulométrica, então, foi abandonado.
A idéia que prosperou foi a de se estudar uma metodologia de otimização dos
volumes dos materiais para a mistura, visando obter melhor ocupação do volume
compactado, com conseqüente melhor distribuição das tensões nos grãos do
agregado para prevenir a quebra.
A hipótese levantada foi a de que esta condição seria alcançada quando a quantidade
de solo, em volume, fosse igual à porosidade (vazios entre os grãos) do agregado.
Baseou-se no conceito da massa unitária -muito usado na tecnologia do concreto-,
para estabelecer esta idéia aparentemente simples propondo que, a quantidade de
solo compactado que deve “entrar” na mistura, para tornar o volume total mais
compacto, é aquela que se iguala à porosidade do agregado. O fenômeno na verdade
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é muito complexo, pois envolve as características de dois materiais distintos, que
serão compactados em conjunto.
Para realizar as investigações baseadas na porosidade do agregado, necessitou-se
conhecer a massa específica aparente do grão do ART, que é poroso, e para sua
determinação era necessário conhecer a absorção do material. Os métodos
conhecidos não se mostraram aplicáveis e, então, desenvolveu-se um procedimento
apropriado para a determinação da absorção de agregados porosos, na condição
saturado superfície seca41. Os estudos sobre esta metodologia desenvolvida terão
prosseguimento em conjunto com os pesquisadores42 do Departamento de
Engenharia de Construção Civil, da Escola Politécnica da USP, para sua validação e
proposição de um método de ensaio que poderá ser utilizado para os agregados
reciclados porosos.
A investigação da validade da hipótese da relação da porosidade do agregado com a
porcentagem de solo na mistura foi feita através de ensaios de misturas em
percentuais variáveis dos dois materiais, o que permitiu confirmar que, para os três
agregados estudados, ela tem boa correspondência e pode ser um método facilitador
da dosagem de solo-agregado, visando obter o menor volume compactado conforme
apresentado no Capítulo 6, item 6.4. Esta metodologia deve ser objeto de novos
estudos para torná-la um método alternativo de dosagem de solo-agregado aplicável
à pavimentação43.
A mistura de solo ao agregado, como era de se esperar, provocou uma queda nos
valores do CBR (por exemplo, para a mistura de ART-2i com solo, compactada na
energia intermediária e ensaio imerso, o CBR foi de 30%, ou seja, 27% mais baixo
do que do ART-2i). Mas ainda assim, os valores obtidos são compatíveis com o
emprego em camadas de pavimentos de baixo custo, principalmente quando se
consideram os resultados no ramo seco da curva de compactação (onde os valores de
CBR são normalmente mais altos), abaixo, então, da umidade ótima, condição que

41
Os procedimentos para determinar a absorção de agregados porosos foram apresentados por Dias;
Agopyan, (2004).
42
No momento a pesquisa terá continuidade com a coordenação dos trabalhos pelo doutorando Sérgio
Cirelli Angulo, PCC-USP.
43
Este procedimento alternativo para dosar misturas de solo-agregado foi apresentado por Dias et al.
(2004).
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normalmente ocorre nos pavimentos brasileiros. Mas o grande benefício no caso das
misturas foi a melhor reprodutibilidade dos resultados, o que deve ter ocorrido em
função do ART não mais se quebrar, a ponto de interferir na compactação, o que foi
constatado também pelos ensaios de determinação da distribuição granulométrica
antes e após a compactação. Já em proporções mais pobres de solo na mistura aquém daquela que se iguala à porosidade do agregado-, foi observada quebra
novamente.
Por outro lado, as misturas com solos mostraram ganhos expressivos no valor do
módulo de resiliência, que era um grande limitador para o emprego do ART (por
exemplo: MR do ART-1 = 99,2 MPa; MR da mistura com solo argiloso = 385,3 MPa,
valores para os mesmos níveis de tensões, representando um aumento de 288%). Este
nível de resposta resiliente potencializa o seu uso em camadas mais nobres do
pavimento.
Quanto à deformação permanente, obteve-se ganho de desempenho mais discreto
com as misturas, mas neste caso mais ensaios seriam necessários para melhor
conhecer os seus benefícios. Ficou evidente que o material tem comportamento
distinto conforme o nível das tensões aplicadas e que estabiliza as deformações
permanentes em tensões moderadas.
Com o estudo realizado viabilizou-se uma metodologia aplicável ao ART,
possibilitando seu emprego em camadas de pavimentos de baixo volume de tráfego,
no entanto, experiências de campo são imprescindíveis para a avaliação das misturas
em condições reais de solicitação, em virtude de que os estudos de laboratório nem
sempre conseguem reproduzi-las e também por que é necessário conhecer seu
desempenho ao longo do tempo.
A transferência desta metodologia para os segmentos interessados poderá permitir o
emprego de misturas de solos lateríticos com agregados reciclados de telhas de
cerâmica vermelha, com benefícios de diversas ordens, ambiental, social, tecnológico
e mercadológico, pois permitirá o aproveitamento de materiais locais, no caso os
resíduos de pólos de produção de cerâmica vermelha e os solos lateríticos.
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Anexo A
Questionário aplicado às indústrias
1) RESERVAS DE MATÉRIA PRIMA:
- Jazidas próprias: Sim (
) Não (
)
- Distância da Indústria: ............................. km (em média)
-Tempo de estocagem na indústria antes de sua utilização:...........................................
- Volume mensal consumido de cada argila utilizada: (em tonelada ou m3)
Argila 1:............................, Argila 2:............... .............., Argila 3:...............................
2) ENERGIA UTILIZADA NA QUEIMA:
TIPO
CONSUMO MENSAL
CUSTO MENSAL
LENHA
SERRAGEM
ÓLEO COMBUSTÍVEL
OUTRO:
* São utilizados simultaneamente: Sim (
) Não (
)
3) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA
TIPO
DESTORROADOR
BRITADOR
HOMOGENEIZADOR
LAMINADOR
MAROMBA
PRENSA REVOLVER
GAIOLA/SECAGEM(fixa ou móvel)
EMPILHADEIRA AUTOMÁTICA
TÚNEL DE SECAGEM
FORNO/QUEIMA
Temperatura de queima medida
Média:
Máxima:

MARCA

TEMPO USO

(ou) Temperatura de queima estimada
Média:
Máxima:

4) QUANTIDADE PRODUZIDA: (no caso de não fabricar o produto mencione:
não)
TIPO
TIJOLO MACIÇO
BLOCO CERÂMICO (TIJOLÃO)
TELHA
TUBO (MANILHA)
OUTRO:

QUANTIDADE / MÊS
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5) REFUGO APÓS A QUEIMA (“chamota”):
Tipo:
TIJOLO
BLOCO
Quantidade estimada /
mês ou
Quantidade calculada /
mês

OS DOIS

TELHA
Quantidade estimada / mês
Quantidade calculada / mês
OUTRO PRODUTO:
Quantidade estimada / mês
Quantidade calculada / mês
* a quantidade pode ser informada em número de peças, em caminhões ou em m3 /
mês.
Destinação do refugo:
Quantidade / mês

Receita (1) ou Custo (2) (total /
mês)

Venda ao consumidor (1)
Descarte final (2)
Outro destino
(1)valor obtido com a venda. (2) valor gasto pela indústria com a destinação final.
no caso de venda ao consumidor informe:
principal utilização do refugo:
- em caso de descarte informe:
Locais de deposição

Distância da indústria
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Anexo B
Moagem de telhas em laboratório
Com o intuito de verificar preliminarmente o resultado da britagem dos cacos de
telhas, realizaram-se quatro moagens piloto em 3 equipamentos disponíveis no
Laboratório de Engenharia de Minas, da EPUSP.
A amostra para a moagem piloto foi constituída de telhas cerâmicas de 4 tipos de
fabricantes diferentes de Monte Carmelo, totalizando cerca de 80 quilos. As telhas
foram quebradas manualmente utilizando martelo para adequar as dimensões às
aberturas das bocas (moegas) dos equipamentos em escala de laboratório. Os
pedaços obtidos foram misturados manualmente para homogeneizar a amostra, e
foram em seguida moídas de quatro formas diferentes.
Após a moagem dos cacos, os materiais granulares obtidos constituíram amostras
independentes para o ensaio de determinação da composição granulométrica. As
amostras foram homogeneiz9442274511adas através do processo denominado pilha
estendida ou pilha alongada.
Na figura seguinte o gráfico da esquerda ilustra as curvas de distribuição
granulométrica obtidas e a faixa granulométrica da NBR 7211 (ABNT, 1983) para
areia grossa (zona 4), e no outro gráfico as faixas C e D da EB-2103/91 – Materiais
estabilizados granulometricamente.
O material moído no Moinho de Mandíbula + de Rolos foi o que apresentou maior
finura (menores Dmáx. e M.F.), se aproximando mais da granulometria de areia
grossa, de acordo com a classificação da NBR 7211/1983. E foi o que apresentou
maior teor de finos passantes na peneira de malha 200.
A Dmáx obtida no moinho de martelo deve ser encarada com reservas, pois o
equipamento não apresentava vedação conveniente na câmara de britagem,
propiciando que pedaços maiores escapassem do classificador (grade interna). Em
função deste tipo de equipamento, esperava-se, aliás, que a Dmáx fosse a menor entre
os equipamentos testados, pois o poder de redução é o maior entre todos os moinhos
utilizados. No entanto, abstraindo o resultado da Dmáx, o módulo de finura foi o
segundo mais baixo, demonstrando que, se não houvesse problema com o
equipamento, o material obtido seria de graduação mais fina.
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Convenção: Mand-1: (Mandíbula moído 1 vez); Mand-2: (Mandíbula moído 2 vezes).

Figura B.1. Curvas de distribuição granulométrica das telhas moídas no laboratório.
Tabela B.1. Resumo dos dados
Moagem →
Módulo de finura
Dimensão Máxima Característica
Passante na # 200
Passante na # 325

Mandíbula
(1 vez)
5,67
19 mm
3%
2%

Mandíbula
(2 vezes)
5,27
12,5 mm
3%
2%

Martelo
4,69
25
4%
2%

Mandíbula
+ Rolos
3,08
6,3 mm
11 %
7%
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Anexo C
Ensaios para determinação da ABSSSS - resultados obtidos:
São apresentados aqui alguns gráficos representando as diferentes situações de
ensaio adotadas como, variação nas massas secas iniciais, variação da composição
granulométrica, e variação do recipiente que contém a amostra, que permitem
comparações e conclusões a respeito do método para obtenção da absorção na
condição saturada superfície seca.
O gráfico da figura C-1(a), representando os resultados das amostras com 250g
(espessura da camada de material aproximada de 0,9cm), se assemelha ao indicado
por Brown et al. (1965), mas com pouca definição do período I, onde a velocidade de
perda de água seria aproximadamente constante.
Nestes ensaios foi possível observar visualmente que, com 15 minutos de secagem o
material apresentava-se com aspecto muito úmido e com brilho característico
(umidade sobrando ou superfície com muita umidade), conforme ilustração na figura
C-1(b). Para um tempo de secagem entre 20 e 25 minutos, o material apresentava
poucas partículas com aparência seca, muitas outras com aparência úmida, mas sem
brilho, e outras poucas com brilho, o teor de umidade da amostra com este tempo de
secagem girou em torno de 16 a 17%. Com 30 minutos a aparência geral era de
material seco. Com 60 minutos de secagem a aparência era de material
completamente seco, o teor médio de umidade obtido nesta condição foi 4%.
A tentativa de representação das curvas de secagem obtidas (curvas da figura C-1
(a)) através de regressão polinomial apresentou os seguintes resultados:
AM-1: y = -114,9x2 + 36,708x + 0,9528; R2 = 0,5169 → umidade obtida = 16%
AM-2: y = -113,41x2 + 41,105x + 0,6707; R2 = 0,6302 → umidade obtida = 18,1%
AM-3: y = -113,68x2 + 35,057x + 0,998; R2 = 0,5517 → umidade obtida = 15,4%
A média destes valores foi 16,5%.
Os resultados de três novas amostras do mesmo material, com massa seca
aproximada de 500g cada e espessura correspondente de 1,4 cm, são apresentados na
figura C-2(a). Posteriormente, estas três amostras foram juntadas e compuseram-se
duas outras com massa aproximada de 720g cada (2,5cm de espessura). Estas duas
amostras foram ensaiadas sobre peneira, sobre prato e sobre prato com isolamento no
fundo. A figura C-2(b) ilustra a representação gráfica dos resultados (sobre peneira),
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tentando assemelhar com os períodos indicados por Brown (1965). Neste caso, para
alcançar o teor de umidade correspondente à transição (17,5%) o tempo de secagem
foi de 35 minutos.

3 amostras de 250g sobre peneira

Velocidade perda de água
(dg/dmin.g.cm2)X10E6

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

g água / g ART seco

←(a)
Figura C-1. ART-1, 4,8mm / 12,5mm (a); ART-1 com excesso de umidade-não
atingiu a condição SSS (b).
713,06 sobre peneira (por períodos)

Período Io
Período I
Período II e III

1,800

2,5

1,600
1,400

2

R2 = 0,9671

1,5

Amostra 2
Amostra 3
Amostra 1

1

2

R = 0,952
0,5

2

R = 0,6993

Velocidade

Veloc.(d g água / d min *g )*10E-3

500g sobre peneira

(b)

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

0

0,050
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

g água / g ART seco

0,100

0,150

0,200

0,250

índ. umidade

Figura C-2. ART-1 (4,8/12,5mm) 500g sobre peneira (a); ART-1 (4,8/12,5mm) 713
g sobre peneira (b).
A amostra 1 figura C-2(a) foi submetida à secagem por 60 minutos e as outras duas
por 290 minutos. As curvas de regressão polinomial destas amostras foram:
AM-1: y = -630,96 x2 + 212,34 x – 12,034 ; R2 = 0,6993 ; umidade obtida = 16,8%.
AM-2: y = -146,28 x2 + 52,783 x + 1,1411 ; R2 = 0,9671 ; umidade obtida = 18%.
AM-3: y = -92,445 x2 + 32,638 x + 1,9164 ; R2 = 0,952 ; umidade obtida = 17,7%.
Os valores de umidade foram calculados pela derivada da equação de regressão,
admitindo que, no período I o valor da velocidade é máximo, desde que a amostra no
início do ensaio apresentava temperatura abaixo da temperatura de saturação
adiabática do meio secante (estufa à 105 ºC). Nestas condições, para essas amostras,
a absorçãoSSS média foi de 17,5%.
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Estas mesmas amostras foram novamente saturadas e secadas por 34 minutos, tempo
aproximado obtido pela equação da regressão velocidade x tempo em que, pelo
gráfico, se atingia o teor de umidade das equações acima, obtendo-se os teores de
umidade de 18%, 16,4% e 19% respectivamente. Observou-se que as amostras
aparentemente apresentavam estados variados, entre grãos secos e úmidos com
brilho. Neste estado determinaram-se as massas específicas aparentes, pelo método
da balança hidrostática, obtendo-se os valores correspondentes de 1,81 g/cm3, 1,68
g/cm3, 1,69 g/cm3.
Secando novas amostras de ART-1 retido na # 4,8 mm, com massa aproximada de
710g e espessura de camada de 2,4 cm, obtiveram-se os resultados da tabela
seguinte:
Tabela C-1. Absorção do ART-1 × Tipo de secagem
Tipo de secagem

h – equação (R2)

h – gráfico

Tempo secagem

Na peneira (fig.6-b)

17,5% (0,7079)

17,5%

45 minutos

No prato (fig.8-a)

15,2% (0,7854)

16%

65 minutos

Prato c/ isolamento (fig. 7-b)

16,1% (0,8251)

17%

90 minutos

A figura C-3(a) mostra a curva obtida quando uma massa de 750g foi dividida em
três recipientes com áreas aproximadamente iguais à da peneira padronizada
(mantendo, portanto a massa total da amostra) com o intuito de comparar a
interferência da área de exposição e da espessura da camada. O tempo decorrido até a
umidade de transição entre os Períodos foi de 23 minutos.
Amostra = 3 x (250 g) sobre peneira

712,77g (prato com isolamento)

4,00

1,000

v e lo c id a d e

3,50

velocidade

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

0,600
0,400
0,200

y = -156,39x2 + 50,48x - 3,2862
2
R = 0,8251

0,000

0,50
0,00
0,000

0,800

0,100
0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

índice de umidade

0,150

0,200

0,250

índice de umidade

Figura C-3. ART-1 (4,8/12,5mm), três amostras de 250g (a); ART-1, amostra com
719,78g sobre prato com isolamento (b).
Na figura C-3(b) o resultado da amostra (712,77g e 2,5cm) ensaiada sobre prato com
isolamento.O teor de umidade obtido pela equação foi de 16,1%, e o tempo de
secagem para obtê-la foi de 97 minutos.
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A mesma amostra foi submetida à secagem sobre prato sem isolamento, o gráfico
obtido nestas condições é apresentado na figura C-4(a). O teor de umidade pela
equação foi de 15,2%. O tempo decorrido para atingir este teor de umidade foi de 77
minutos.
ART-2 c (1000g) sobre prato

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000

0,8

velocidade

Velocidade

713,06 g sobre prato

2

y = -151,54x + 46,042x - 2,4719
R2 = 0,7854

0,050

0,100

0,150

0,200

0,6
0,4
0,2

15%

0
0,040

0,250

0,090

17,8%

0,140

0,190

0,240

0,290

umidade

umidade

Figura C-4. ART-1 (4,8mm/12,5mm) sobre prato sem isolamento(a); ART-c, cortado
na #0,60mm (b).
A figura C-4(b) ilustra os resultados do ensaio do ART-2c (0,60mm / 12,5mm) e o
procedimento gráfico utilizado para a identificação da transição do Período I para o
Período II. Fez-se a regressão linear dos pontos do Período II prolongando-se a reta
correspondente. Identificou-se o Período I delimitando seus extremos, superior e
inferior, com duas retas paralelas. Nos cruzamentos determinaram-se os teores de
umidade de 15% e 17,8% (limites da faixa de transição entre os períodos).
ART-2 > #4,8/495,93g (prato)

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

h = 16,3 %

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40
y = 5,012x + 0,8967
R2 = 0,9208

umidade

velocidade

velocidade

ART-2i 480,09g (prato)

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

h =16,8%

0,05

0,10

y = 3,7626x + 0,9113
R2 = 0,759

0,15

0,20

0,25

0,30

umidade

Figura C-5. ART-2i sobre prato (a); ART-2, 4,8/12,5mm, sobre prato (b).
Os gráficos da figura C-5 ilustram os resultados obtidos com o mesmo material
(ART-2), sendo que (a) representa a amostra com distribuição granulométrica
integral (ART-2i) e (b) a distribuição granulométrica 4,8mm / 12,5mm. O mesmo
procedimento gráfico foi utilizado para identificação do teor de umidade obtido na
transição dos dois períodos. No caso (b), para definir a reta que representa a
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velocidade no Período I, utilizou-se a média aritmética dos valores obtidos para este
Período (representada pela cor verde).
O gráfico da figura C-6(a) apresenta os resultados do ensaio da amostra ART-3
(constituída de partículas abaixo da #2,0mm). O gráfico (b) representa os resultados
do ensaio da amostra ART-2i (passante na #12,5mm até pó).
ART-2i 968,86g no prato

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0,00

18%

velocidade

velocidadex10-6

ART-3 1000g sobre prato

260 min
0,20

0,40

0,899
0,799
0,699
0,599
0,499
0,399
0,299
0,199
0,099
0,10

índice de umidade

16,5%
0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

índice de umidade

Figura C-6. ART-3 (< #2,0mm) sobre prato sem isolamento (a); ART-2i sobre prato
sem isolamento (b).
NOTA: Como se podem observar, os valores da velocidade nos gráficos estão
expressos sem unidade. Isto se deve ao fato de que o que interessava conhecer é a
variação relativa entre as velocidades em cada período de secagem, ou seja,
identificar os períodos.
Desta forma, os valores das massas úmidas do agregado foram determinados de
minuto em minuto à medida que se executava a secagem.
Com os dados obtidos, construíram-se os gráficos de secagem relacionando a
velocidade de perda de água, na ordenada (sem unidade), com o índice de umidade
na abscissa. A velocidade foi obtida através da relação da variação da massa (dM) a
cada leitura, dividida pela variação do tempo (dT) e pela massa seca inicial e/ou
pela área de exposição (área do recipiente). O índice de umidade foi obtido pela
divisão do valor da diferença entre a massas em cada momento e a massa seca
inicial, pelo valor da massa seca inicial.

O gráfico representando o ensaio final do agregado reciclado de telha é apresentado
na figura C-7, a seguir.
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Anexo D
Resultados dos ensaios Chapelle.

237

Anexo E
Curvas de DRX

Figura E-1 Picos de intensidade para a caulinita (k) em diferentes temperaturas de
queima (Shvarzman et al., 2003).
ART-1 passante na peneira 0,075 mm
(Amostra 1)
1400

intensidade

1200
1000
800
600
400
200
0
0

20

40

60

80

100

2θ º

Figura E-2. Curvas de DRX do ART-1: não se observam os picos da caulinita em
2θ ≈ 13º e em 2θ ≈ 25º .
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Figura E-3 Curvas de DRX de 7 argilas de Monte Carmelo/MG. M = Mica
moscovita; C = Caulinita; Q = Quartzo; (Kozievth et al., 2000)
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Anexo F
Características x Metodologia de ensaio empregada
Característica
Amostragem

Metodologia empregada
NBR 7216/87 – Amostragem de agregados; NBR 10007/87 – Amostragem de
resíduos

Preparação de amostras

NBR 6457/86 – Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e
ensaios de caracterização

Redução de amostras

NBR 9941/87 – Redução de amostras de campo de agregados para ensaio de
laboratório

Análise granulométrica

NBR 7181/1984 – Solo - Análise granulométrica; NBR 7217/87 – Agregados:
determinação da composição granulométrica.

Massa específica; Massa

NBR6458/1984 - Grãos de pedregulho retidos na peneira de 4,8 mm – Determinação

Específica Aparente;

da massa específica, massa específica aparente e da absorção de água; NBR 9776/87 –

Absorção; Índice de

Agregados – Determinação da massa específica de agregados miúdos por meio do

Vazios.

Frasco de Chapman; NBR 9777/87 – Agregados – Determinação da absorção de água
em agregados miúdos; NBR 9937/87 – Agregados – Determinação da absorção e da
massa específica de agregado graúdo.

Massa específica

NBR 6508/1984 – Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação
da massa específica.

Massa unitária

NBR 7251/82 – Agregado em estado solto – Determinação da massa unitária.

Índice de forma

NBR 7898/83 – Agregado graúdo – Determinação do índice de forma pelo método do
paquímetro.

Índice de Plasticidade

NBR6459/1984 – Solo – Determinação do limite de liquidez; NBR 7180/1984 – Solo
– Determinação do limite de plasticidade.

Resistência ao desgaste

NBR 6465/84 – Determinação da abrasão “Los Angeles”. DNER-ME 222/94 –

por abrasão

Agregado sintético fabricado com argila – desgaste por abrasão.

Ensaio de Compactação

NBR 7182/87 – Solo – ensaio de compactação.

Índice de Suporte

NBR 9895/87 – Solo – índice de suporte Califórnia; DNER-ME 50-64 – Índice de

Califórnia

Suporte Califórnia de Solos.

Resistência ao

NBR 9938/87 – Agregados – Determinação da resistência ao esmagamento de

esmagamento

agregados graúdos.

Resistência ao choque no IPT – M 52 (ABNT-MB964) – Determinação do índice de tenacidade de agregado
aparelho Treton

pelo aparelho Treton.

Resistência mecânica –

DNER-ME 096/94 - Agregado miúdo - Avaliação da resistência mecânica pelo

10% de finos

método de 10% de finos.

Degradação após o

DNER-ME – Agregado – Índice de degradação após Compactação Proctor -método

Proctor

elaborado por IPR (1998).

Desgaste

DNER-ME – Agregado – Desgaste após fervura de agregado pétreo natural (método
elaborado por IPR (1998).

Determinação da

Procedimento IPT-DEC-LQM-PE-041 “Determinação de atividade pozolânica –

atividade pozolânica

Método Chapelle modificado”
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Anexo G
Ilustração de emprego de pó de telha em quadra de tênis

Figura G-1 Espalhamento do pó de telha.

Figura G-2 Detalhe do pó de telha (foto da esquerda). Alisamento da superfície da
quadra com rodo (foto da direita).
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Anexo H
Ilustração do aparelho de ensaio Treton

(a) Aparelho Treton (IPT-SP)

(b) Amostra nº3 preparada para ensaio.

(c) Amostra nº3 após o ensaio.
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Anexo I
Preparação do corpo-de-prova e equipamento de ensaio de cisalhamento direto.

(b)
(a)
Figura I-1. Preenchimento da forma (a); prensagem do material (b)

(b)
(a)
Figura I-2 Detalhe do CP no molde de ensaio (a); equipamento de cisalhamento (b)

Anexo J
Resultados do ensaio pelo método das pastilhas dos solos arenoso e argiloso
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Figura J-1 Ilustração do ensaio do ART pelo Método das Pastilhas
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Anexo K
Curvas de dimensionamento pelo método do DNER
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Anexo L
Ensaios de misturas do ART com cimento e com cal
Uma das alternativas para melhorar as propriedades dos solos para uso em
pavimentos, é a estabilização com cal ou com cimento. Não é objetivo neste trabalho
investigar o mecanismo da estabilização química, seja ela com cal ou com cimento,
tampouco discutir a viabilidade técnica e os custos advindos desta opção de uso do
agregado em estudo, pois isto demandaria um estudo detalhado e profundo.
O objetivo aqui é tão somente é verificar preliminarmente a resistência alcançada
pelo ART ao ser misturado com cal hidratada e com cimento Portland.
Para os ensaios com cal hidratada adotou-se a metodologia empregada por Azevedo
e Ramalho (2000), que compararam a resistência à compressão simples de dois tipos
de solos usados em dois trechos rodoviários (Perdigão – N. Serrana) sem e com
adição de cal. Neste estudo adotaram o percentual de 4% de cal (Cal Forte, CH-III)
em massa e ensaios de resistência à compressão aos 7 dias de idade, após cura em
câmara úmida. O solo 1 apresentou sem cal uma resistência de 0,565 MPa, com cal
1,864 MPa, um ganho de 230%. O solo 2 apresentou sem cal resistência de 0,497
MPa, com cal 0,643 MPa, com ganho de 30%. Comentam que o potencial de
resistência com cal pode se equiparar ao recomendado pelo DNER para solocimento, desde que alguns cuidados sejam tomados. Nesta verificação o ART foi
utilizado com sua granulometria integral passante na peneira de malha 12,5 mm.
Determinou-se a densidade máxima e a umidade ótima, na energia intermediária,
com a curva de compactação (Figura M-1), compactou-se os corpos-de-prova na
umidade ótima e os ensaios de compressão simples foram realizados com idades 0, 7
e 28 dias, comparativamente com o corpo-de-prova sem cal. Os resultados obtidos
mostram um ganho de resistência de 59% aos 7 dias, no entanto, comparativamente
com os resultados de Azevedo e Ramalho (2000), foram baixos, sem cal a resistência
foi 0,32 MPa, e com cal 0,51 MPa.
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ART-2i (Faixa "B") + 4% de C. Portland

ART-2i + 4% de Cal Hidratada
17
16,8

15,8

M.E.A.S. (kN/m3)

M.E.A.S. (kN/m3)

15,9

15,7
15,6
15,5
15,4

16,6
16,4
16,2
16
15,8
15,6

15,3

15,4
20

21

22

23

24

25

26

27

15

Teor de umidade (%)

17

19

21

23

25

27

Teor de umidade (%)

(a)
(b)
Figura M-1 Curva de compactação do ART-2 com cal(a) e com cimento(b)
Para os ensaios com cimento Portland, adotou-se os ensaios da NB-1344 (ABNT,
1991), “dosagem de brita-graduada tratada com cimento”. Neste procedimento o
agregado deve ser enquadrado em uma das faixas da EB-2102 (ABNT, 1991)
“materiais para sub-base ou base de brita graduada tratada com cimento”. Para este
ensaio adotou-se unicamente o percentual de 4% de cimento (Davi, CP-III 32) para
este estudo preliminar. A curva de compactação, na energia intermediária, é
apresentada na figura seguinte.
Os resultados do ensaio de compressão simples do ART-2i com cimento, aos 7 dias,
conforme prescreve a norma, são apresentados na tabela seguinte.
Tabela M-1. Resistência à compressão de ART-2i + cimento
Material
Idade (dias) Resistência Compressão Simples (MPa)
ART-2i sem cimento
0
0,34
Corpo-de-prova nº 1 = 3,3
ART-2i com 4% de cimento

7

Corpo-de-prova nº 2 = 4,8
Corpo-de-prova nº 3 = 4,2

Segundo a NB-1344, a média mínima admissível deve estar entre 3,5 e 8,0 MPa.
Excluindo-se o resultado do CP-1, que se afastou mais de 10% da média, e utilizando
os outros dois resultados a média foi de 4,5 MPa.
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Anexo M
Modelo de planilha de dados dos ensaios de MR
T.confin.
kgf/cm2
0,21
0,21
0,21
0,21

ART-2i
Deslocamento
LVDT-6
Média
0,1249
0,1985
0,1950
0,3395
0,5832
0,5374
0,8580
0,8032

Carga
kgf
52,08
78,81
117,3
157,71

LVDT-5
0,2721
0,484
0,4916
0,7483

0,5
0,5
0,5
0,5

58,01
84,77
117,3
157,71

0,1607
0,2187
0,2973
0,403

0,0983
0,1514
0,2287
0,4002

0,1295
0,1851
0,2630
0,4016

0,7
0,7
0,7
0,7

57
86,74
122,23
157,71

0,13745
0,1855
0,2736
0,3483

0,0816
0,1205
0,2050
0,2802

1
1
1
1

66,04
86,74
122,22
156,76

0,1259
0,1562
0,2271
0,2889

1,5
1,5
1,5
1,5

69
89,7
118,29
157,71

0,0897
0,1266
0,1783
0,2339

Sigma d
kgf/cm2
0,6427
0,9726
1,4476
1,9463

Epslon
0,0009925
0,0016975
0,002687
0,0040158

MR
kgf/cm2
648
573
539
485

0,7159
1,0462
1,4476
1,9463

0,0006475
0,0009253
0,001315
0,002008

1106
1131
1101
969

0,1095
0,1530
0,2393
0,3143

0,7034
1,0705
1,5085
1,9463

0,0005477
0,000765
0,0011965
0,0015713

1284
1399
1261
1239

0,0688
0,0954
0,1620
0,2217

0,0974
0,1258
0,1946
0,2553

0,8150
1,0705
1,5083
1,9346

0,0004868
0,000629
0,0009728
0,0012765

1674
1702
1551
1516

0,0412
0,0725
0,1192
0,1704

0,0655
0,0996
0,1488
0,2022

0,8515
1,1070
1,4598
1,9463

0,0003273
0,0004978
0,0007438
0,0010108

2602
2224
1963
1926
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Anexo N
Tabela N.1. Modelo de planilha de dados dos ensaios de Deformação Permanente
ART - 1 100% (σ1 = 6,5; σ3 = 1,5; σd = 5,0; σ1/σ3 = 4,33)
Tempo
s
0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
660
720
780
840
900
960
1020
1080
1140
1200
1260
1320
1380
1440
1500
1560
1620
1680
1740
1800
1860
1920
1980
2040
2100
2160
2220
2280
2340
2400
2460

Cel.carga
10kN
min
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

kgf
-7,04
4,77
91,02
4,77
-2,41
-1,9
0,15
-0,36
0,67
4,26
321
5,8
2,21
-2,93
3,23
8,37
5,8
-4,47
14,01
11,96
-1,39
4,77
6,83
5,8
7,34
6,31
6,31
10,42
4,26
-0,36
3,23
-4,47
3,23
172,64
9,39
4,26
12,99
8,88
2,72
3,23
9,91
252,21

DPLVDT-5
(6,1)
mm
-0,8474
0,4819
0,6438
0,7332
0,789
0,8561
0,9063
0,9566
0,9901
1,0292
1,7441
1,0906
1,1186
1,1465
1,1632
1,1856
1,2247
1,2191
1,5654
1,2861
1,3029
1,2973
1,3364
1,3364
1,3699
1,3866
1,4481
1,4481
1,476
1,4816
1,4872
1,5207
1,543
1,7944
1,5877
1,5989
1,6045
1,6268
1,6212
1,6436
1,6547
2,1574

DPLVDT6(6,1)
mm
-0,8874
0,7452
0,964
1,0537
1,1098
1,1772
1,2389
1,295
1,3399
1,3735
2,1646
1,4633
1,497
1,5138
1,5306
1,5531
1,5587
1,5923
1,9738
1,6484
1,6484
1,6821
1,6989
1,6989
1,7326
1,755
1,7943
1,8167
1,8448
1,8504
1,8728
1,8897
1,9177
2,1926
1,985
1,9963
1,9963
2,0131
2,0187
2,0299
2,0468
2,5966

média

ε

ε

mm (Ep)
-0,8674
0,6136
0,8039
0,8935
0,9494
1,0167
1,0726
1,1258
1,165
1,2014
1,9544
1,277
1,3078
1,3302
1,3469
1,3694
1,3917
1,4057
1,7696
1,4673
1,4757
1,4897
1,5177
1,5177
1,5513
1,5708
1,6212
1,6324
1,6604
1,666
1,68
1,7052
1,7304
1,9935
1,7864
1,7976
1,8004
1,82
1,82
1,8368
1,8508
2,377

x 10-3
0
7,4048
8,3565
8,8043
9,084
9,4203
9,7
9,966
10,162
10,344
10,5
10,722
10,876
10,988
11,072
11,184
11,296
11,366
11,55
11,673
11,715
11,786
11,925
11,925
12,093
12,191
12,443
12,499
12,639
12,667
12,737
12,863
12,989
13,15
13,269
13,325
13,339
13,437
13,437
13,521
13,591
13,7

%
0
0,7405
0,8357
0,8804
0,9084
0,942
0,97
0,9966
1,0162
1,0344
1,05
1,0722
1,0876
1,0988
1,1072
1,1184
1,1296
1,1366
1,155
1,1673
1,1715
1,1786
1,1925
1,1925
1,2093
1,2191
1,2443
1,2499
1,2639
1,2667
1,2737
1,2863
1,2989
1,315
1,3269
1,3325
1,3339
1,3437
1,3437
1,3521
1,3591
1,37
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2520
2580
2640
2700
2760
2820
2880
2940
3000
3060
3120
3180
3240
3300
3360
3420
3480
3540
3600
3660
3720
3780
3840
3900
3960
4020
4080
4140
4200
4260
4320
4380
4440
4500
4560
4620
4680
4740
4800
4860
4920
4980
5040
5100
5160
5220
5280
5340
5400
5460

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

10,42
-0,36
14,53
1,69
2,21
-3,96
11,45
348,21
0,67
1,69
-2,93
4,26
1,69
-0,87
10,93
389,28
12,47
13,5
4,26
2,21
7,34
11,45
0,67
122,33
5,8
10,42
3,75
7,34
2,72
6,83
14,53
17,61
8,88
6,83
16,58
2,72
7,85
1,69
19,15
12,99
7,85
2,72
0,15
3,23
9,39
11,45
185,99
12,47
7,34
7,34

1,7162
1,7273
1,7162
1,7664
1,7608
1,7776
1,7999
2,5204
1,8558
1,867
1,8893
1,8893
1,9172
1,9172
1,9172
2,7382
1,9842
1,9842
1,9954
2,001
2,0122
2,0513
2,0513
2,8667
2,0959
2,0959
2,1295
2,135
2,163
2,1797
2,1909
2,2188
2,2188
2,2412
2,2467
2,2635
2,2803
2,2747
2,2914
2,3361
2,3417
2,3473
2,3584
2,3752
2,4031
2,4031
2,7271
2,4701
2,4701
2,4869

2,1253
2,1141
2,1365
2,159
2,1814
2,2095
2,2207
3,0005
2,2768
2,2936
2,3161
2,2936
2,3329
2,3553
2,3609
3,2193
2,4114
2,4339
2,4339
2,4619
2,4619
2,5068
2,5236
3,4045
2,5741
2,591
2,6078
2,6527
2,6527
2,6695
2,6976
2,748
2,7424
2,7593
2,7649
2,7817
2,7985
2,7929
2,8266
2,8603
2,8827
2,8827
2,9051
2,9332
2,9444
2,9725
3,354
3,0342
3,0566
3,0791

1,9208
1,9207
1,9264
1,9627
1,9711
1,9936
2,0103
2,7605
2,0663
2,0803
2,1027
2,0915
2,1251
2,1363
2,1391
2,9788
2,1978
2,2091
2,2147
2,2315
2,2371
2,2791
2,2875
3,1356
2,335
2,3435
2,3687
2,3939
2,4079
2,4246
2,4443
2,4834
2,4806
2,5003
2,5058
2,5226
2,5394
2,5338
2,559
2,5982
2,6122
2,615
2,6318
2,6542
2,6738
2,6878
3,0406
2,7522
2,7634
2,783

13,941
13,941
13,969
14,151
14,193
14,305
14,389
14,55
14,669
14,739
14,851
14,794
14,962
15,018
15,032
15,15
15,326
15,382
15,41
15,494
15,522
15,732
15,774
15,9
16,012
16,054
16,18
16,306
16,376
16,46
16,558
16,754
16,74
16,838
16,866
16,95
17,034
17,006
17,132
17,328
17,398
17,412
17,496
17,608
17,706
17,776
17,95
18,098
18,154
18,252

1,3941
1,3941
1,3969
1,4151
1,4193
1,4305
1,4389
1,455
1,4669
1,4739
1,4851
1,4794
1,4962
1,5018
1,5032
1,515
1,5326
1,5382
1,541
1,5494
1,5522
1,5732
1,5774
1,59
1,6012
1,6054
1,618
1,6306
1,6376
1,646
1,6558
1,6754
1,674
1,6838
1,6866
1,695
1,7034
1,7006
1,7132
1,7328
1,7398
1,7412
1,7496
1,7608
1,7706
1,7776
1,795
1,8098
1,8154
1,8252
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5520
5580
5640
5700
5760
5820
5880
5940
6000
6060
6120
6180
6240
6300
6360
6420
6480
6540
6600
6660
6720
6780
6840
6900
6960
7020
7080
7140
7200
7260
7320
7380
7440
7500
7560
7620
7680
7740
7800
7860
7920
7980
8040
8100
8160
8220
8280
8340
8400
8460

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

17,61
12,47
3,75
3,23
313,81
5,29
5,8
8,88
-2,41
6,83
-0,87
2,21
362,07
14,53
12,47
3,75
1,69
8,37
4,77
0,15
126,44
3,75
5,8
2,72
11,96
0,67
11,45
10,42
12,99
10,42
-0,36
7,85
7,85
10,42
6,31
23,77
5,8
-1,39
7,34
0,67
8,88
7,34
6,31
193,69
13,5
6,83
-0,87
0,15
10,42
14,53

2,4757
2,5037
2,5372
2,5483
3,2632
2,5874
2,5819
2,6154
2,6098
2,6265
2,6433
2,66
3,4978
2,7215
2,7326
2,7382
2,755
2,7773
2,7941
2,822
3,6821
2,8667
2,8499
2,889
2,889
2,889
2,8946
2,9002
2,9505
2,9672
2,9728
2,9728
2,984
3,0063
3,0175
3,0287
3,0845
3,0678
3,0957
3,0901
3,1124
3,1236
3,1404
3,509
3,1683
3,1962
3,1962
3,2186
3,213
3,2353

3,0791
3,0791
3,1127
3,1239
3,9094
3,1913
3,2025
3,1913
3,2193
3,253
3,2586
3,2698
4,1787
3,3315
3,354
3,382
3,4045
3,4157
3,4325
3,4662
4,3919
3,5223
3,5279
3,5503
3,5447
3,5671
3,5784
3,584
3,6401
3,6513
3,6513
3,6681
3,6737
3,7018
3,7242
3,7467
3,7803
3,786
3,8028
3,8196
3,8589
3,8477
3,8869
4,2797
3,9038
3,9318
3,9262
3,9543
3,9767
3,9767

2,7774
2,7914
2,825
2,8361
3,5863
2,8894
2,8922
2,9034
2,9146
2,9398
2,951
2,9649
3,8383
3,0265
3,0433
3,0601
3,0798
3,0965
3,1133
3,1441
4,037
3,1945
3,1889
3,2197
3,2169
3,2281
3,2365
3,2421
3,2953
3,3093
3,3121
3,3205
3,3289
3,3541
3,3709
3,3877
3,4324
3,4269
3,4493
3,4549
3,4857
3,4857
3,5137
3,8944
3,5361
3,564
3,5612
3,5865
3,5949
3,606

18,224
18,294
18,462
18,518
18,65
18,784
18,798
18,854
18,91
19,036
19,092
19,162
19,35
19,47
19,554
19,638
19,736
19,82
19,904
20,058
20,2
20,31
20,282
20,435
20,421
20,477
20,52
20,548
20,814
20,883
20,897
20,939
20,981
21,107
21,191
21,276
21,499
21,472
21,583
21,611
21,765
21,765
21,905
21,9
22,017
22,157
22,143
22,269
22,311
22,367

1,8224
1,8294
1,8462
1,8518
1,865
1,8784
1,8798
1,8854
1,891
1,9036
1,9092
1,9162
1,935
1,947
1,9554
1,9638
1,9736
1,982
1,9904
2,0058
2,02
2,031
2,0282
2,0435
2,0421
2,0477
2,052
2,0548
2,0814
2,0883
2,0897
2,0939
2,0981
2,1107
2,1191
2,1276
2,1499
2,1472
2,1583
2,1611
2,1765
2,1765
2,1905
2,19
2,2017
2,2157
2,2143
2,2269
2,2311
2,2367
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8520
8580
8640
8700
8760
8820
8880
8940
9000
9065
9120
9180
9240
9300
9360
9420
9480
9540
9600
9660
9720
9780
9840
9900
9960
10020
10080
10140
10200
10261
10320
10380
10440
10500
10560
10620
10680
10740
10749
17915

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151,1
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
179,2
180 min

8,88
273,77
16,58
3,23
2,21
6,31
5,29
-1,9
12,47
10,93
7,34
0,15
4,77
3,75
4,77
9,39
0,67
28,39
0,67
10,93
-4,47
-0,36
3,23
7,85
4,77
12,47
9,91
5,29
4,77
4,77
7,85
7,85
81,26
7,34
9,91
10,93
6,31
3,75
4,26

3,2353
3,939
3,2912
3,2912
3,3135
3,3247
3,3414
3,3526
3,3749
3,3861
3,4084
3,4196
3,442
3,442
3,4587
3,4643
3,4811
4,2406
3,5201
3,5201
3,5369
3,5537
3,5648
3,5816
3,5983
3,6374
3,6598
3,6598
3,6765
3,6765
3,71
3,71
3,7603
3,7771
3,7603
3,7882
3,7882
3,8106
3,7994

3,9991
4,7509
4,0665
4,0721
4,0777
4,1057
4,1282
4,1562
4,1618
4,1731
4,2123
4,2404
4,2348
4,2572
4,2684
4,2965
4,2909
5,0931
4,347
4,3638
4,3806
4,3863
4,4255
4,4367
4,4536
4,4985
4,5209
4,5377
4,5433
4,5658
4,577
4,5994
4,6331
4,678
4,6555
4,6668
4,6836
4,6836
4,7173

3,6172
4,345
3,6789
3,6817
3,6956
3,7152
3,7348
3,7544
3,7684
3,7796
3,8104
3,83
3,8384
3,8496
3,8636
3,8804
3,886
4,6669
3,9336
3,942
3,9588
3,97
3,9952
4,0092
4,026
4,068
4,0904
4,0988
4,1099
4,1212
4,1435
4,1547
4,1967
4,2276
4,2079
4,2275
4,2359
4,2471
4,2584

22,423
22,55
22,731
22,745
22,815
22,913
23,011
23,109
23,179
23,235
23,389
23,487
23,529
23,585
23,655
23,739
23,767
23,9
24,005
24,047
24,131
24,187
24,313
24,383
24,467
24,677
24,789
24,831
24,887
24,943
25,055
25,111
25,321
25,475
25,377
25,475
25,517
25,573
25,629

2,2423
2,255
2,2731
2,2745
2,2815
2,2913
2,3011
2,3109
2,3179
2,3235
2,3389
2,3487
2,3529
2,3585
2,3655
2,3739
2,3767
2,39
2,4005
2,4047
2,4131
2,4187
2,4313
2,4383
2,4467
2,4677
2,4789
2,4831
2,4887
2,4943
2,5055
2,5111
2,5321
2,5475
2,5377
2,5475
2,5517
2,5573
2,5629

